
َق َمُْطْوَطاتِِه، 
ْ
َقُه َوف ُه، وََحقَّ ُ، َوَضَبَط نَصَّ

َ
َم ل دَّ

َ
ق

ُتور
ْ
ْسَتاذ ادُلك

ُ
 اإِلنِْكلزيِية األ

َ
َوتَرَْجَُه إِل



11أ

بني يدي بداية املجتهد

الزمين كتاب: »بداية املجتهد...«1 للقايض »ابن رشد« احلفيد أكرث من نصف قرن!. عرفته 
دارًسا ملتنه ثم مدرًسا ملسائله وأحاكمه. وابتدأت صحبيت للكتاب اعم 1965م. حينها قرر الشيخ 
»عبداهلل املشّد«2 اعتماد تدريسه يف مادة الفقه طوال املرحلة اجلامعية، وأولك تدريسه نلا إىل 

الشيخ »سليمان رمضان«3.
واكن اتلحول من العكوف ىلع دراسة متون الفقه املذهيب واستظهارها إىل منهج ابن رشد 
املقارن نقلًة نوعيًة يف ثقافتنا الفقهية. فبينما يلتيق املنهجان يف الغرض العام وهو: »اتلعريف 
باألحاكم الرشعية املستنبطة من األدلة اتلفصيلية املبثوثة يف نصوص القرآن والسنة، أو انلاجتة 
 أننا وجدنا 

ّ
عن االجتهادات الرشعية واملتعلقة بأفعال امللكفني وأقواهلم يف منايح احلياة«، إال

رِِد يف عرض املادة الفقهية يف كتابه خمتلٌف جًدا، يتجلَّ ذلك  أن منهج القايض ابن رشد الُمطَّ
بمواطن  وإحاطته  باملوضوع،  املتعلقة  للنصوص  واستيعابه  تنظيمه،  وَحبَْكِة  مسائله،  بِنْيَِة  يف: 
اآلراء،  اختالفهم يف  وأسباب  األحاكم،  استنباط  األئمة يف  ملناهج  وبيانه  واخلالف،  اإلمجاع، 

واإلشارة إىل مقاصد الرشيعة، وغري ذلك من االعتبارات.
ِغزي، 

ْ
ٍز بعيٍد- يف الغالب- عن احلَْشو، واتلَّل يسوق ابن رشد ذلك لكه يف أسلوٍب واضٍح ُمَركَّ

تَثَبُِّت من معانيه.
ْ
نَاَة، واتلََّدبُّر، لِل

َ
واالستطرادات اخلارجة عن السياق، لكنه يتطلَُّب من قارئه األ

واكتشفنا حينذاك أن ابن رشٍد أراد له»بداية املجتهد...« أن يكون: )أ( تذكرة نلفسه- 
القواعد  إدراك  ىلع  الفقه  ب 

ّ
طال فيه  يتدرب  وميدانًا  )ب(  واملتفقهة.  القضاة  من  شاء  وملن 

نُهم من اتلعامل- الراشد- خصوًصا  الرشعية واللغوية اليت تُبىَْن عليها األحاكم؛ وِمن َثمَّ ُتَمكِّ
 يتعرف من 

ً
مع القضايا وانلوازل املستجدة اليت سكت الرشع عن بيان حكمها. )ج( وجماال

األحاكم  منها  تتلىق  اليت  الطرق  االجتهاد- ىلع  مقام  إىل  َمَراِقيه  يف  والفقيه-  ابلاحث  خالهل 
ِن ألسباب اخلالف  الرشعية، وأصنافها، مع الويع بادليلل واإلحاطة بَِمَسالِِك اتلَّْعِليل، واتلََّفطُّ
َرائِع، أو  بني الفقهاء، ومواطن اعتبار: القياس، أو املصلحة، أو االستحسان، أو إِْعَماِل َسدِّ اذلَّ



ق َمُطوَطات انلَّص الُمَحقَّ
بلداية املجتهد وكفاية املقتصد

)١( مخطوطة المكتبة الوطنية في باريس؛ فرنسا، برقم: )5403(، ونرمز لها بـ: )وط1(.

)٢( مخطوطة المكتبة الوطنية في باريس - فرنسا، برقم: )5654(، ونرمز لها بـ: )وط2(.

)٣( مخطوطة تيمور في دار الكتب المصرية بالقاهرة برقم: )280( فقه تيمور، ونرمز لها بـ: )تيم(.

)٤( مخطوطة خزانة جامعة القرويين بفاس - المغرب، برقم: )ن/315(، ونرمز لها بـ: )قرو(.

)٥( مخطوطة »مكتبة الزاوية الحمزاوية«، المغرب برقم )77(، ونرمز لها بـ: )حمز(.

)٦( مخطوطة »المدينة المنورة«، ونرمز لها بـ: )مد(.

)٧( مخطوطة الخزانة الحسنية بالرباط، ونرمز لها بـ: )حس(.

)٨( مخطوطة المدرسة المحمودية في المدينة المنورة، ونرمز لها بـ: )محم(.

)9( الطبعة الرتكية اعم ١٣٣٣ه/ ١9١٥م.



بَِدايَُة الُمْجَتِهِد َوكَِفايَُة الُمْقَتِصِد50أ

مخطوطة المكتبة الوطنية في باريس؛ فرنسا، برقم: )5403(، ونرمز لها بـ: )وط1(. تقع في 527 ورقة في كل 
بين: )16(، و)21( سطًرا، وهي كاملة من  يتفاوت  منها وجهان، وعدد سطورها ليس واحًدا في كل وجه، بل 
أول الكتاب إلى آخره، وقلمها مغريب، ومثبت عليها تاريخ 29 أكتوبر 1896م. ويبقى تحقيق هل هذا هو تاريخ 

النسخ؟ أم تاريخ التملك؟ أم تاريخ القراءة؟ وهي عارية عن اسم ناسخها.

وط١: قليلة السقط وتشرتك مع األخريات، اغبلًا وط٢، ومن نماذج السقط فيها:
نَّ 

َ
أ ى 

َ
َرأ َوَمْن  ُموِم. 

ْ
َمأ

ْ
لِل َِماِم 

ْ
ال ِنيَِّة  ُمَواَفَقَة  »اْشَتََط  قوهل:   .912

ُمَكَِّفنَي 
ْ
ال َسائِِر  ِمْن  ِلَغْيِهِ  إِبَاَحٌة  ِهَ  َذلَِك  ِف  لُِمَعاٍذ  بَاَحَة  ِ

ْ
ال

ِمْن  اثلَّاِن  َِديِث 
ْ
ال َذلَِك  ِف  ْمُر 

َ ْ
ال َيْلُو   

َ
قَاَل: ل ْصُل 

َ ْ
ال َوُهَو 

 يَتَنَاَوُل 
َ

ي ِفيِه ل ِ
َّ

ُعُموُم ال
ْ
ْن يَُكوَن َذلَِك ال

َ
ا أ ْمَريِْن: إِمَّ

َ
َحِد أ

َ
أ

انلِّيََّة« سقط من: وط1.
بَِواِجٍب،  لَيَْس  ْصَحابُُه: 

َ
َوأ َحِنيَفَة  بُو 

َ
أ َوقَاَل  »بِوُُجوبِِه،  قوهل:   .1005

َِماِم 
ْ

ُمنَْفرِِد َوال
ْ
ال َواِجُب َعَ 

ْ
ال وَْجبُوُه، ِمنُْهْم َمْن قَاَل: 

َ
أ يَن  ِ

َّ
َوال

ُْمُهوُر« 
ْ
ال فََذَهَب  اثْنَتَاِن.  قَاَل:  َمْن  َوِمنُْهْم  َواِحَدٌة،  تَْسلَيَمٌة 

سقط من: وط1.
َفَها، 

ْ
ٍّ ِف ِجنَاَزٍة وَُهَو آِخٌذ بِيَِدي، وَُهَو َيْمِش َخل قوهل: »َمَع َعِ  .1648

َفَقاَل:  َذلَِك  ِف   ُ
َ

هل ُت 
ْ
َفُقل َماَمَها، 

َ
أ َيْمِشيَاِن  َوُعَمُر  بَْكٍر  بُو 

َ
َوأ

َصَلِة  َكَفْضِل  َماَمَها 
َ
أ َماِش 

ْ
ال َعَ  َفَها 

ْ
َخل َماِش 

ْ
ال فَْضَل  إِنَّ 

َْعلََماِن َذلَِك، َولَِكنَُّهَما  ُهَما لَ َمْكتُوَبِة َعَ َصَلِة انلَّافِلَِة، َوإِنَّ
ْ
ال

ْمَها  نَُّه قَاَل: »قَدِّ
َ
َلِن َعَ انلَّاِس، َوُروَِي َعنُْه ح، أ َسْهَلِن يَُسهِّ

َموِْعَظٌة  ِهَ  فَإِنََّما  َعيْنَيَْك،  َبنْيَ  نُُصبًا  َها 
ْ
َواْجَعل يََديَْك،  َبنْيَ 

َكَن  نَُّه 
َ
أ َمْسُعوٍد  ابِْن  َعِن  يًْضا 

َ
أ ُروَِي  َوبَِما  ٌة«،  وَِعْبَ َوتَْذِكَرٌة 

َفَقاَل:  نَاَزِة  ِ
ْ
ال َمَع  ْيِ 

السَّ َعِن   œ اهلل  رَُسوُل  َا 
ْ

نل
َ
َسأ َيُقوُل: 

ُمَها«،  ُيَقدِّ َمْن  َمَعَها  لَيَْس  بِتَابَِعٍة،  َولَيَْسْت  َمتْبُوَعٌة  نَاَزُة  ِ
ْ
»ال

اِكُب َيْمِش  ُمِغَيِة بِْن ُشْعبََة َعِن انلَِّبِّ œ قَاَل: الرَّ
ْ
وََحِديِث ال

ِف  يًْضا 
َ
أ ُهَريَْرَة  ِب 

َ
أ وََحِديِث  َفَها، 

ْ
َخل َماِش 

ْ
َوال نَاَزِة،  ِ

ْ
ال َماَم 

َ
أ

َحاِديُث 
َ ْ
ال وََهِذهِ  نَاَزِة«،  ِ

ْ
ال َف 

ْ
َخل »اْمُشوا  قَاَل:  َمْعَن، 

ْ
ال َهَذا 

ُفَها  ُحوَنَها، َوُيَضعِّ َحاِديُث يَُصحِّ
َ
ُكوِفيُّوَن، َوِهَ أ

ْ
َْها ال

َ
َصاَر إِل

َنَائِِز َمنُْسوٌخ لَِما 
ْ
 ال

َ
ِقيَاَم إِل

ْ
نَّ ال

َ
ُعلََماِء َعَ أ

ْ
َثُ ال

ْ
ك

َ
َغْيُُهْم. َوأ

اهلل  رَُسوَل  نَّ 
َ
»أ َطاِلٍب:  ِب 

َ
أ بِْن   ِّ َعِ َحِديِث  ِمْن  َمالٌِك  َرَوى 

 وُُجوِب 
َ

َنَائِِز، ُثمَّ َجلََس«. وََذَهَب قَْوٌم إِل
ْ
œ َكَن َيُقوُم ِف ال

ِقيَاِم لََها 
ْ
ْمِرهِ œ بِال

َ
ُكوا ِف َذلَِك بَِما ُروَِي ِمْن أ ِقيَاِم، َوَتَمسَّ

ْ
ال

ْيتُُم 
َ
َكَحِديِث َعِمِر بِْن َربِيَعَة قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلل œ: »إَِذا َرأ

يَن  ِ
َّ

ْو تُوَضَع« َواْختَلََف ال
َ
َلَِّفُكْم أ نَاَزَة، َفُقوُموا لََها، َحتَّ تُ ِ

ْ
ال

فِْن،  ادلَّ َوقِْت  ِف  َقْبِ 
ْ
ال َعَ  ِقيَاِم 

ْ
ال ِف  َمنُْسوٌخ  ِقيَاَم 

ْ
ال نَّ 

َ
أ ْوا 

َ
َرأ

نَُّه 
َ
أ ى 

َ
َرأ َوَبْعُضُهْم   ، ْهِ

انلَّ َْت 
َ

يَْدُخْل ت لَْم  نَُّه 
َ
أ ى 

َ
َرأ َفبَْعُضُهْم 



ٍد نَِبيِِّه َوآِلِ وََصْحِبِه وََسلََّم تَْسِليًما ِمْسِب اهلِل الرَّْحَِن الرَِّحيِم وََصلَّ اهلُل َعَ َسيِِّدنَا ُمَمَّ
ُت ُمْستَِعينًا بِاهلِل: 

ْ
بََدأ

ِد بِْن رُْشٍد  َسنََة إِْحَدى َوَثَماِننَي وََخِْس َمائٍَة:1 َوِلِد ُمَمَّ
ْ
ِب ال

َ
َقاِض أ

ْ
ُت َعَ ال

ْ
قََرأ



3

11 .Øَقاِض1ابِْن1ُرْشٍد
ْ
Æَتْقِدْيُم1ال

21 ْصَحابِِه: 2.
َ
ٍد وََعَ آِلِ َوأ َلُة َعَ ُمَمَّ ا َبْعُد: َحًْدا هلِل ِبَِميِع َمَاِمِدهِ، َوالصَّ مَّ

َ
أ

31 ْحَكِم: .
َ ْ
ثِْبَت ِفيِه ِلَْفِس َعَ ِجَهِة اتلَّْذِكَرِة3 ِمْن َمَسائِِل ال

ُ
ْن أ

َ
ِكتَاِب أ

ْ
إِنَّ َغَرِض ِف َهَذا ال

فَ
41 َِها..

َّ
ِدتل

َ
ُمْختَلَِف ِفيَها بِأ

ْ
ُمتََّفِق َعلَيَْها َوال

ْ
ال

51 ْن يَرَِد َعَ .
َ
َقَواِعِد لَِما َعَس أ

ْ
ُصوِل َوال

ُ ْ
ْخِتَلِف ِفيَما4 َيِْري َمَْرى ال

ْ
َواتلَّنِْبيِه َعَ نَُكِت ال

ِع.  ْ َمْسُكوِت َعنَْها ِف الشَّ
ْ
َمَسائِِل ال

ْ
ُمْجتَِهِد ِمَن ال

ْ
ال

61 َمنُْطوِق بِِه َتَعلًُّقا قَِريبًا..
ْ
ْو َتتََعلَُّق بِال

َ
ِْع، أ َمنُْطوُق بَِها ِف الشَّ

ْ
َمَسائُِل ال

ْ
: ال َثِ ِهَ

ْ
ك

َ ْ
َمَسائُِل ِف ال

ْ
وََهِذهِ ال

ُمْسِلِمنَي5 ِمْن 
ْ
َِلُف ِفيَها َبنْيَ ُفَقَهاِء ال

ْ
ِو اْشتََهَر ال

َ
َمَسائُِل الَِّت َوَقَع اِلتَِّفاُق َعلَيَْها، أ

ْ
َوِهَ ال

ْن فََشا اتلَّْقِليُد. 
َ
 أ

َ
َحابَِة ، إِل ِن الصَّ ُ لَ

71 نَْذُكْر:.
ْ
َوَقبَْل َذلَِك فَل

81 ِعيَُّة.. ْ ْحَكُم الشَّ
َ ْ
ُرِق الَِّت ُتتَلَقَّ ِمنَْها ال ْصنَاُف الطُّ

َ
َكْم6 أ

91 ِعيَِّة.. ْ ْحَكِم الشَّ
َ ْ
ْصنَاُف ال

َ
َوَكْم أ

101 َِلَف8..
ْ
وَْجبَْت ال

َ
ْسبَاِب7 الَِّت أ

َ ْ
ْصنَاُف ال

َ
َوَكْم أ

111 وَْجِز َما ُيْمِكنُنَا ِف َذلَِك. .
َ
بِأ

121 نِْس ثََلثٌَة: . ِ
ْ
ْحَكُم َعِن الَِّبِّ  بِال

َ ْ
يَِت ال ُرَق الَِّت ِمنَْها تُلُقِّ َفنَُقوُل: إِنَّ الطُّ

131 ا: إِقَْراٌر. . ا: فِْعٌل، َوإِمَّ ا: لَْفٌظ، َوإِمَّ إِمَّ
141 ِقيَاُس. .

ْ
ُوقُوِف َعلَيِْه ُهَو ال

ْ
ُْمُهوُر: إِنَّ َطِريَق ال

ْ
ْحَكِم َفَقاَل ال

َ ْ
اِرُع9 ِمَن ال ا َما َسَكَت َعنُْه الشَّ مَّ

َ
َوأ

151 . .ُ
َ

اِرُع فََل ُحْكَم ل ِع بَاِطٌل، َوَما َسَكَت َعنُْه الشَّ ْ ِقيَاُس ِف الشَّ
ْ
اِهِر: ال ْهُل الظَّ

َ
َوقَاَل أ

161 ُمتَنَاِهيٍَة، . َغْيُ  نَاِسِّ 
َ ْ
ال ْشَخاِص 

َ
أ َبنْيَ  َوقَائَِع 

ْ
ال نَّ 

َ
أ وََذلَِك  بِثُبُوتِِه10:  يَْشَهُد  َعْقِل 

ْ
ال وََدِلُل 

 يَتَنَاَه بَِما يَتَنَاَه11. 
َ

ْن ُيَقابََل َما ل
َ
ِقَْراَراِت ُمتَنَاِهيٌَة، َوُمَاٌل أ

ْ
ْفَعاَل َوال

َ ْ
َوالُُّصوَص َوال

171 َعلَيَْها، . ُمتََّفٌق  ثََلثٌَة:  ْرَبَعٌة: 
َ
فَأ ْمِع  السَّ ِمَن  ْحَكُم 

َ ْ
ال ِمنَْها  ُتتَلَقَّ  الَِّت  َفاِظ 

ْ
ل
َ ْ
ال ْصنَاُف 

َ
أ ا  مَّ

َ
َوأ

َوَرابٌِع: ُمْتَلٌَف ِفيِه. 
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َ
َوقَائَِع َبْيَ أ

ْ
نَّ ال

َ
َعْقِل يَْشَهُد بِثُبُوتِِه: وََذلَِك أ

ْ
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ْ
ِتَ بِِصيَغِة ال

ْ
ْن يَأ

َ
ا: أ ، َوإِمَّ ْهِ

ِتَ بِِصيَغِة انلَّ
ْ
ْن يَأ

َ
ا: أ ُمْستَْدَع تَْرُكُه، إِمَّ

ْ
ْمُر. َوَكَذلَِك ال

َ ْ
الفقرة: 23، قوهل: »األ  

يف وط1: »منها«.  .18
يف وط1: »الوجوب«.  .19

يف وط1: »الكراهية«.  .20
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َغنَِم إَِذا 

ْ
يَن َوِمائٍَة َشاٌة، وعند )د( ]صـ: 1338–1339، رقم: 1567[ بلفظ: َوِف َسائَِمِة ال  ِعْشِ

َ
ْرَبِعَي إِل

َ
َصَدقَِة الَغنَِم يِف َسائَِمِتَها إَِذا َكنَْت أ

يَن َوِمائٍَة.  ِعْشِ
َ

ْرَبِعَي، فَِفيَها َشاٌة إِل
َ
َكنَْت أ

يف وط1: »الشبه«.  .28



الفهارس العامة



مجلة الفهارس الُملحقة تليسري الرجوع وتعميم االنتفاع
بكتاب: »بداية املجتهد وكفاية املقتصد«

1279 1. اآليات القرآنية    
1289 2. األحاديث انلبوية واآلثار   
1318 3. الشواهد الشعرية    
1319 4. أسماء القبائل والطوائف واجلمااعت  

1324 وام   
ْ
5. أسماء األماكن وابلدلان واألق

1326 6. املصادر اليت استمد منها أو أحال إيلها ابن رشد  
1329 7. من أشار ابن رشد إىل آرائهم من الفقهاء  
1333 8. األعالم الواردة يف بداية املجتهد   
1350 9. القواعد والضوابط األصويلة والفقهية واللغوية  
1361 10. مواضع اإلمجاع    
1371 11. مواضع االتفاق    
1380 12. مواضع أسباب االختالف   
1407 13. األقوال اليت وصفها ابن رشد بالشذوذ  
1413 14. نصوص وتساؤالت مقاصدية يف بداية املجتهد  
1419 15. تعريف موجز بلعض املفردات الفقهية واللغوية 



1279 اآليات القرآنية

اآليات القرآنية

ٱ     ٻ ٻ ٻ ٻ    پ پ پ پ... الفاحتة: 2-1/1 ...1127، 1131، 1132، 1133، 1135، 1139، 1142، 1143، 1157	 
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ... ابلقرة: 67/2 ...4089	 
گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ... ابلقرة: 115/2 ...1010	 
ڦ ڦ... ابلقرة: 148/2 ...1345	 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ... ابلقرة: 149/2 ...998، 1003، 1010	 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک  ک گ گ گ گ ڳ... ابلقرة: 158/2 	 

3173 ،3172...

گ گ گ  ڳ ڳh ڳ ڱ    ڱ     ڱ ڱ  ں ں ڻ   ڻ... ابلقرة: 173/2 ...4144، 4159، 4422	 
ڈ ژ ژ ڑ         ڑ ک ک کک گ  گ گ گ ڳ ڳ... ابلقرة: 178/2 	 

9432 ،9395 ،9321 ،9295...

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ... ابلقرة: 179/2 ...9317	 
ې ې   ى... ابلقرة: 180/2 ...8288	 
ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ  ڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ... ابلقرة: 183/2 ...2574	 
ڄ ڃ ڃ  ڃ ڃ  چ چ چ چ ڇ ڇP ڇ ڍ    ڍ ڌ ڌ ڎ... 	 

ابلقرة: 184/2 ...2696، 2708، 2724، 2725، 2732، 2744، 2752، 2759
ۀ ہ ہ ہ ہ... ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې... ابلقرة: 185/2 	 

2774 ،2724 ،2578 ،2031...

ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ   چ 	 
ڇO ڇ   ڇ ڍ ڍ ڌU ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ... ابلقرة: 187/2 ...180، 1845، 2627، 

2905 ،2636 ،2634 ،2632 ،2630 ،2628

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ  ىئ ىئ ىئ ی... ابلقرة: 190/2 ...3519	 
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  چ چ... ابلقرة: 193/2 ...3495	 
ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ   ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ۉ ېې ې ې      ى ى 	 

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی      ی ی ی  جئ حئمئ ىئ يئ 
جب حب خب مب ىب يب جت حتختمت ىت يت جثمث ىث يث حج مج جح مح جخ حخمخ جس 

حس خس مس حص مص جض ىئ ىئ ىئ ی  ی ی ی  جئ حئ... ابلقرة: 196/2 ...2976، 3011، 3072، 3074، 
3368 ،3365 ،3363 ،3360 ،3357 ،3339 ،3333 ،3266 ،3265 ،3250 ،3247 ،3080



1289 األحاديث انلبوية واآلثار

اإلحالة هنا ليست إىل أرقام الفقرات- كبايق الفهارس- وإنما إىل أرقام اهلوامش
ملا فيها من ختريج األحاديث وفروق النَُسخ واتلعليقات، إلخ.

األحاديث انلبوية واآلثار

y 1863 بُو َوائٍِل
َ
َبُ ِمْن َبْعٍض... أ

ْ
ك

َ
ِهلََّة َبْعُضَها أ

َ
نَّ األ

َ
ُْن ِبَانِقنَي؛ أ

َ
تَانَا ِكتَاُب ُعَمَر َون

َ
أ
y  َُيَْمُع َبنْي 

َ
، َول  آُخَذ ِمْن َراِضِع لََبٍ

َ
ْن ل

َ
ِْه، فََسِمْعتُُه َوُهَو َيُقوُل: إِنَّ ِف َعْهِدي أ

َ
ُق انلَِّبِّ  قَاَل: فََجلَْسُت إِل تَانَا ُمَصدِّ

َ
أ

ُق َبنْيَ ُمْتَِمٍع... ُسِويد بْن َغَفلََة 1766  ُيَفرَّ
َ

ٍق، َول ُمتََفرِّ
y 2114 اِب َطَّ

ْ
... ُعَمر بْن ال تَاِن اللَّيْلََة آٍت ِمْن َربِّ

َ
أ
y 4035 ٍد َقاِسم بْن حُمَمَّ

ْ
يِق... ال دِّ ِب بَْكٍر الصِّ

َ
 أ

َ
تَاِن إِىل َدَّ

ْ
تَِت اجل

َ
أ
y 4314 ِْلُفوَن بِاهلِل َخِْسنَي يَِمينًا َما َماَت ِمنَْها؟... ِعَراك بْن َمالٍِك وَُسلَيَْمان بْن يََساٍر

َ
حت

َ
أ
y 4309 وَن َدَم َصاِحِبُكْم... بَُشْي بْن يََساٍر ِْلُفوَن َخِْسنَي يَِمينًا َوتَْستَِحقُّ

َ
حت

َ
أ
y 4308 ِب َحثَْمَة

َ
وَن َدَم َصاِحِبُكْم؟... َسْهل بْن أ ِْلُفوَن َوتَْستَِحقُّ

َ
حت

َ
أ
y 3582 َعاِص

ْ
ِب ال

َ
ْجًرا... ُعثَْمان بْن أ

َ
َذانِِه أ

َ
ُخُذ ىلَعَ أ

ْ
 يَأ

َ
ْذ ُمؤَذِّنًا ل ِ

َّ
اخت

y 1076 بُو ُهَريَْرَة
َ
تَْسَمُع انلَِّداَء؟... أ

َ
أ
y 877 ّم َسلََمَة

ُ
ُة ِف ِدْرٍع وَِخَاٍر... أ

َ
َمْرأ

ْ
تَُصلِّ ال

َ
أ
y 3441 نَْصارِّي

َ ْ
ِتَ رَُسوُل اهلِل  َوُهَو ِبَيَْبَ بِِقاَلَدٍة ِفيَها َخَرٌز وََذَهٌب... فََضالَة بْن َعبِْد اهلِل األ

ُ
أ
y 4070 ْرَقَم

َ
ٍة ِف ُطْهٍر َواِحٍد... َزيْد بْن أ

َ
ََمِن َوَقُعوا ىلَعَ اْمَرأ ٌّ  بِثَاَلثٍَة، َوُهَو بِالْ ِتَ َعِ

ُ
أ
y 2177 ِبَْمٍع... ُعْرَوة بْن ُمَضٍِّس  ََّتيُْت انلَِّب

َ
أ
y 823 َّداِئ َارِِث الصُّ

ْ
بِْح... ِزَياد بْن احل ُل الصُّ وَّ

َ
ا َكَن أ َتيُْت رَُسوَل اهلِل ، فَلَمَّ

َ
أ
y 1541 َِمنِي... َعبْد اهلِل بْن َزيٍْد َماَل ىلَعَ الْ َماِل َوالشِّ َِمنَي ىلَعَ الشِّ َجَعَل الْ

َ
أ
y 889 اْجَعلُوا ِمْن َصاَلتُِكْم ِف ُبيُوتُِكْم... َعبْد اهلِل بِْن ُعَمَر
y 1889 َوُهَو َصائٌِم... ابْن َعبَّاٍس  ُّاْحتََجَم انلَِّب
y 3576 ْجَرُه... ابْن َعبَّاٍس

َ
اَم أ َجَّ

ْ
ْعَطى احل

َ
اْحتََجَم رَُسوُل اهلِل  َوأ

y 2970 تُْم بِِه الُفُروَج... ُعْقبَة بْن َعِمٍر
ْ
ْن تُوفُوا بِِه َما اْستَْحلَل

َ
وِط أ ُ َحقُّ الرشُّ

َ
أ
y 608 َا َميْتَتَاِن... َعبْد اهلِل بْن ُعَمَر

َ
ِحلَّْت نل

ُ
أ
y 2316 اَك؟ قَاَل: َنَعْم، قَاَل: فَِفيِهَما فََجاِهْد... َعبْد اهلِل بْن َعْمٍرو َحٌّ َواِلَ

َ
أ
y 1873 ْعَرابِيَّاِن فََشِهَدا... ِربِْعّ بْن ِحَراٍش

َ
اْختَلََف انلَّاُس ِف آِخِر يَْوٍم ِمْن َرَمَضاَن َفَقِدَم أ

y 3871 ُسَويْد بْن َغَفلََة ...
ً

ْفَها َحْول َتيُْت انلَِّبَّ  َفَقاَل: َعرِّ
َ
ًة ِمائََة ِدينَاٍر فَأ َخْذُت ُصَّ

َ
أ
y 741 نَس بْن َمالٍِك

َ
َر انلَِّبُّ  َصاَلَة الِعَشاِء... أ خَّ

َ
أ
y 1677 بُو َسِعيد الُْدرِّي

َ
ِبِه... أ

ْ
ْخرُِجوا ِمَن انلَّاِر َمْن َكَن ِف قَل

َ
أ
y 4191 بَُهاِت... ابْن َعبَّاٍس ُُدوَد بِالشُّ

ْ
اْدرَُءوا احل

y 1495 َعِزيِز... َداوُد بْن قَيٍْس
ْ
َمِدينَِة ِف َزَمِن ُعَمَر بِْن َعبِْد ال

ْ
ُت انلَّاَس بِال

ْ
ْدَرك

َ
أ
y 2388 ِمْخيََط... َعْمِرو بْن ُشَعيٍْب

ْ
ِيَاَط َوال

ْ
دُّوا ال

َ
أ
y 2068 َميََّة

ُ
ٌخ بِِطيٍب... َيْعَل بْن أ إِْذ َجاَءُه رَُجٌل َعلَيِْه ُجبَُّة ُصوٍف، ُمتََضمِّ
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الشواهد الشعرية

َقْطِر
ْ
ُموِر َوال

ْ
ََها ..... َبْعِدي َسَواِف ال َماُن بَِها َوَغيَّ 170 لَِعَب الزَّ

َِديَدا
ْ
 احل

َ
بَاِل َول ِ

ْ
نَا برََشٌ فَاْسَجْحØ ..... فَلَْسنَا بِاجل Æ 173ُمَعاوِي إِنَّ

ْوُح ْو يَُسُِّحوُه بَِها َواْغَبَِّت السُّ
َ
 يَُسُِّحوا َنَعًما ..... أ

َ
ْن ل

َ
587 َوَكَن ِسيَّاِن أ

ِحلُُّه
ُ
ْو ُكُُّه ..... َوَما بََدا ِمنُْه فَاَل أ

َ
َْوَم َيبُْدو َبْعُضُه أ 1033 الْ
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 ،1730 ،1588 ،1581 ،1549 ،1526 ،1520
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 ،4162 ،3782 ،3413 ،3154 ،2965 ،2402

 ،5177 ،5082 ،4783 ،4672 ،4595 ،4207
 ،6345 ،6117 ،6090 ،5385 ،5287 ،5255

 ،6926 ،6822 ،6632 ،6584 ،6436 ،6428
 ،7627 ،7380 ،7360 ،7356 ،7334 ،6956
 ،7955 ،7904 ،7803 ،7776 ،7745 ،7721
 ،8662 ،8576 ،8243 ،8229 ،8178 ،7958

 ،10015 ،9947 ،9723 ،9715 ،9582 ،8704
10119

األصويلون 337، 524، 1913، 2593، 3985، 
6185 ،5025 ،4377

األطباء )أطباء اثلدي( 492، 707، 
3978 ،2054

األنصار 218، 2091، 2149، 3172، 6736، 
 ،9780 ،9778 ،9759 ،8509 ،8267 ،6785

10381 ،9788

أهل اإلبل 9483، 9501، 9511
أهل األثر 7628

أهل االجتهاد 10241، 10242
أهل اإلذن 4484

أهل االستئمار 4485
أهل اإلسالم 3544، 9928

أهل األسواق 6134
أهل األصول 1845، 2782

أهل األعذار 864
أهل األمصار واملدائن 2013، 6138

أهل اإلجنيل 841
أهل األهواء 9845
أهل اإليمان 2190

أهل ابلادية 4133، 6138، 6140
أهل ابلدع 2183، 2187، 2189، 10213

أهل الربود 9510، 9511
أهل ابلرصة 4993، 5650، 8722، 8837

أهل ابليغ 2185
أهل ابلقر 9507، 9510، 9511

أهل ابلوادي 2013، 2022
أهل اتلميزي 476، 506، 514

أهل اتلوراة 841
أهل اجلنة 2203

أهل احلاجة 2496، 2507

أهل احلج 2035
أهل احلجاز 948، 1899، 3262، 3276، 

 ،8837 ،7671 ،7635 ،7299 ،4381 ،4372
 ،10128 ،10016 ،10015 ،9991 ،9535 ،9531

10377

أهل احلديث 280، 307، 344، 362، 450، 
 ،1235 ،1201 ،1171 ،1133 ،621 ،554 ،544
 ،7479 ،6098 ،4612 ،3895 ،3654 ،3126
 ،9282 ،9189 ،9126 ،8657 ،8310 ،8020

10135 ،10122 ،10066 ،9754 ،9310

أهل احلرب 3483
أهل احلرم 3450

أهل احلرض 6138، 6140
أهل احُللل 2444، 9507
أهل احليض 5326، 5331

أهل اخلراج 2262
أهل اخليل 9513

أهل ادلراهم 9568
أهل ادليوان 3603، 9531

أهل اذلمة 2242، 2249، 2262، 2433، 
 ،9507 ،9308 ،3700 ،3698 ،2558-56

9552 ،9545

أهل اذلهب 3683، 3684، 9504-02، 
9507

أهل الزوجني 5382
أهل السداد 7410

أهل الرسية 3609، 3610
أهل السنة 2188، 2298

أهل السواد 3684
أهل الشاء 9507، 9511

أهل الشام 2993
أهل الرشك 2067، 8694

أهل الشهادة 5623، 5628
أهل الصحيح 429، 2890، 4197، 4888
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وام
ْ
أسماء األماكن وابلدلان واألق

األبواء 3041، 3054
أحد 2066، 2118، 2122، 2192، 7602، 9419

إشبيلية 6915
برئ بضاعة 255

برئ مجل 393
برئ معونة 1186

حبر القلزم )=ابلحر األمحر( 5223
بدر 2149، 3502، 3608، 3642، 7192

ابلرصة 2010
بطن املسيل 3173

بطن الوادي )من العقبة( 3234
بطن عرنة 3202، 3203

بطن حمرس 3202
ابلقيع 6502

ابليت )املسجد( احلرام 1003، 2864، 
 ،3116 ،3091 ،3076 ،3075 ،3073 ،2881

 ،3922 ،3920 ،3918 ،3906 ،3446 ،3266
3923

بيت املقدس 2864، 3916، 3918، 3920
ابليداء 3106، 3120، 3441

الرتك 3496
تبوك )غزوة( 1560، 5015

اجلحفة 2993، 3002
جزيرة األندلس 2621، 9986

مَجْع 1559، 3200، 3214
جهينة 712، 2951، 7599، 9852

احلبشة 3496، 4121
احلجاز 2621

احلجر )الركن( األسود 3133، 3137، 
3147 ،3144

احلديبية )اعم( )يوم( 3137، 3257، 
 ،3547-45 ،3438 ،3261 ،3260 ،3258

3990

احلرة 9887
محص 9756

حنني )يوم( 3641، 3642، 4910
خانِقني 2598

اخلندق )يوم( 1583، 1673، 9419
خيرب )أهل( )خنل( )يهود( )يوم( 

 ،3664 ،3617 ،3608 ،3598 ،2433 ،2432
 ،5783 ،5015 ،4353 ،4352 ،4163 ،3665
 ،7104 ،7059 ،7056 ،7055 ،6779 ،6458

9788 ،7109

دمشق )مسجد( 2659، 9756
ذات عرق 2994، 2995

ذو احلليفة )مسجد( 2993، 3002، 
3441 ،3440 ،3438 ،3120 ،3119 ،3095

ذي طوى )وادي( 3075
الركن ايلماين 3133، 3137، 3144

الروحاء 3116
الروم 3574، 4155

الزوراء 1433
سلع 4067، 4171

الشام 775، 2624
صداء )أخا( 977

الصفا 3083، 3158، 3170، 3175-72، 3262، 
3388 ،3376

صنعاء )أهل( 9313
الطائف 3526
طربستان 1591

العايلة )أهل( 2022
العراق 3663، 9503

عرفات  3197، 3200، 3214
عرفة )يوم( )أهل( 1549، 1559، 1561، 
 ،3122 ،3107 ،3013 ،2824 ،2819 ،2033

 ،3189 ،3184-82 ،3180-78 ،3142 ،3125

 ،3206 ،3205 ،3203-01 ،3199-94 ،3191
 ،3424 ،3388 ،3373 ،3372 ،3264 ،3210

3443 ،3440 ،3426

عرنة 3202، 3203، 3426
عسفان 1589

العقبة )مجرة( 3126، 3218، 3221، 3224، 
 ،3240 ،3235 ،3233 ،3232 ،3229 ،3227

3374 ،3373 ،3243 ،3241

العقيق )وادي( 2994، 2995، 3097
العوايل 1490

اغر ثور 6752
قباء )مسجد( 3921

ديد 9328
ُ
ق

قرطبة 1188، 6915، 9351
قرمونة 6915

قرن 2993
الكديد 2698، 2718
كراع الغميم 2718

 ،1016 ،1012 ،1011 ،1003 ،998 ) الكعبة )ربِّ
 ،3152 ،2682 ،1603 ،1020 ،1019 ،1017

10078 ،3446

الكوفة )أهل( )فقهاء( 356، 1171، 1201، 
 ،7276 ،5982 ،4993 ،3276 ،2383 ،2127
 ،9554 ،9133 ،8589 ،8365 ،7632 ،7629

9776

املدائن )أهل( 1323، 2013
املدينة )مسجد( 156، 282، 867، 916، 

 ،1987 ،1963 ،1894 ،1490 ،1202 ،947
 ،2864 ،2716 ،2624 ،2206 ،2168 ،2010
 ،3652 ،3651 ،3608 ،3548 ،3440 ،2874
 ،3923 ،3920 ،3918 ،3916 ،3830 ،3700
 ،6066 ،5815 ،4722 ،4512 ،4134 ،3951

 ،10351 ،10142 ،6752 ،6729 ،6513 ،6082
10360 ،10353

مر الظهران 4926
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املصادر اليت استمد منها أو أحال إيلها ابن رشد

االستذاكر اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار، وعلماء 
األقطار، فيما تضّمنه املوطأ من معاين اآلثار، ورشح ذلك 

ه باإلجياز واالختصار: للحافظ أب عمر يوسف بن 
ّ
لك

عبد اهلل بن عبد الب انلمري )ت 463ه(. هو ِعَماُد »بداية 
ّم مصادره كما ّصح بذلك ابن رشد ف نهاية 

ُ
املجتهد« وأ

تُُه ِمْن 
ْ
ُت ِفيَما َنَقل

ْ
ل َثُ َما َعوَّ

ْ
ك

َ
كتاب الطهارة قال: »...َوأ

نَا 
َ
ْرَبابَِها ىلَعَ ِكتَاِب اِلْسِتْذَكِر، َوأ

َ
 أ

َ
َمَذاِهِب إِىل

ْ
نِْسبَِة َهِذهِ ال

ْن يُْصِلَحُه، واهلُل 
َ
َبُْت لَِمْن َوَقَع ِمْن َذلَِك ىلَعَ َوْهٍم ِل أ

َ
قَْد أ

ُق«. واعتمدنا ف هذا اتلحقيق ىلع طبعة دار  ُمَوفِّ
ْ
ُمِعنُي َوال

ْ
ال

ابن قتيبة للطباعة والنرش ودار الوع ف طبعتها األول 
الت صدرت ف ثالثني مًلا عم 1414  ـه/ 1993 م. 780

صحيح ابلخاري: رجع ابن رشد إىل صحيح ابلخاري 
وأحال إله حوال 123 مرة، وذكر اسم ابلخاري 75 مرة. 
وقد رجح الكتور حممد بولوز ف بثه القيم عن بداية 
املجتهد »تربية ملكة الجتهاد«، )صـ 117(: رجوع ابن 

رشد مباشة إىل صحيح ابلخاري ألن اذلكر املباش 
للبخاري ف الستذكر ل يتعدى 52 مرة بينما هو ف 

»ابلداية« يتجاوز 74 مرة. 124، 212، 226، 356، 430، 554، 
 ،1335 ،1246 ،1165 ،1162 ،1041 ،951 ،875 ،761 ،590 ،589 ،555
 ،1931 ،1922 ،1817 ،1767 ،1623 ،1554 ،1538 ،1435 ،1433 ،1429

 ،2942 ،2890 ،2881 ،2778 ،2634 ،2180 ،2160 ،2148 ،2100
 ،4373 ،4344 ،4222 ،4067 ،3960 ،3617 ،3098 ،3097 ،2951
 ،6752 ،6413 ،5208 ،5104 ،5052 ،5025 ،4993 ،4818 ،4797

 ،8837 ،8773 ،8202 ،7894 ،7630 ،7055 ،6779 ،6778 ،6776
 ،10367 ،10049 ،10038 ،9887 ،9778 ،9772 ،9756 ،9494 ،8985

10371

صحيح مسلم: رجع ابن رشد إىل صحيح مسلم وأحال إله 
حوال 130 مرة، وذكره بشك مباش 108 مرة. وقد رجح 
الكتور حممد بولوز أيًضا رجوع ابن رشد مباشة إىل 

أصل صحيح مسلم ألنه لم يذكر ف »الستذكر« سوى 85 
مرة. 137، 156، 174، 199، 212، 226، 302، 356، 430، 554، 589، 
 ،1479 ،1425 ،1271 ،1263 ،1188 ،951 ،867 ،860 ،855 ،810 ،590
 ،1623 ،1593 ،1590 ،1586 ،1571 ،1556 ،1554 ،1522 ،1486 ،1481
 ،1985 ،1933 ،1931 ،1922 ،1907 ،1902 ،1843 ،1833 ،1832 ،1767

 ،2624 ،2242 ،2202 ،2197 ،2180 ،2160 ،2143 ،2100 ،2066
 ،3657 ،3656 ،3617 ،2942 ،2823 ،2778 ،2738 ،2701 ،2677

 ،4150 ،4149 ،4067 ،3984 ،3900 ،3895 ،3811 ،3741 ،3672
 ،4790 ،4466 ،4401 ،4375 ،4374 ،4344 ،4250 ،4249 ،4222

 ،6068 ،5639 ،5209 ،5086 ،5052 ،5025 ،4993 ،4818 ،4797
 ،7221 ،7055 ،6779 ،6778 ،6413 ،6346 ،6150 ،6141 ،6135

 ،8817 ،8773 ،8667 ،8202 ،8025 ،7895 ،7880 ،7630 ،7296
 ،10360 ،10049 ،10038 ،9887 ،9855 ،9798 ،9737 ،9306 ،8837

10371 ،10367

سنن الرتمذي: رجع ابن رشد إىل سن التمذي وّصح 
باسم التمذي 39 مرة، بينما لم يرد ف الستذكر سوى 15 

مرة. 212، 226، 256، 297، 334، 357، 514، 855، 984، 1066، 
 ،4375 ،4249 ،4212 ،4072 ،2659 ،2612 ،2316 ،2195 ،2144
 ،7221 ،6254 ،5813 ،5807 ،5510 ،5276 ،4680 ،4607 ،4507

9494 ،8817 ،8371 ،7894 ،7239 ،7225

سنن أيب داود: رجع ابن رشد إىل سن أب داود وّصح 
بذكره ف ابلداية حوال 104 مرة. وقد لحظ الكتور 

»بولوز« أن بعض أحاديث أب داود الت ذكرها ابن رشد 
ف ابلداية فوجد عددا منها غي مذكور ف »الستذكر« 

مما يعزز رجوعه إىل األصل. 224، 255، 256، 297، 357، 
 ،1298 ،1024 ،968 ،764 ،749 ،556 ،554 ،522 ،509 ،434 ،362
 ،1842 ،1834 ،1833 ،1817 ،1590 ،1588 ،1490 ،1486 ،1425 ،1323
 ،2010 ،1987 ،1986 ،1985 ،1945 ،1938 ،1907 ،1866 ،1859 ،1845
 ،2510 ،2497 ،2433 ،2197 ،2192 ،2189 ،2161 ،2115 ،2091 ،2018

 ،2845 ،2829 ،2824 ،2718 ،2659 ،2630 ،2613 ،2611 ،2549
 ،3642 ،3613 ،3609 ،3602 ،3517 ،3457 ،3223 ،3031 ،2854

 ،4375 ،4348 ،4316 ،4286 ،4280 ،4275 ،4249 ،4072 ،3978
 ،5465 ،5333 ،5104 ،4993 ،4699 ،4680 ،4585 ،4466 ،4410

 ،8118 ،8053 ،7894 ،7712 ،7225 ،7221 ،6502 ،6141 ،6072 ،5510
 ،9498 ،9496 ،9305 ،9282 ،8967 ،8817 ،8797 ،8598 ،8268

10423 ،10312 ،9780

سنن النسايئ: رجع ابن رشد إىل سن النسائ، وأحال عليه 
11 مرة. وقد تتبع الكتور »بولوز« أحاديث النسائ ف 

بداية املجتهد فلم يد ف »الستذكر« واحدة منها، مما 
يعزز رجوع ابن رشد إىل األصل. 2676، 3053، 3977، 4249، 

10122 ،8969 ،8797 ،5104 ،4699 ،4680 ،4375
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اإلشارة إىل مواضع ورود علماء األمصار ف فقرات نص بداية املجتهد
ُمثبتة ف فهرس األعالم

من أشار ابن رشد إىل آرائهم من الفقهاء

إبراهيم انلخيع بن يزيد بن قيس انلخع الكوف أبو عمران، 
كن بصياً بعلم ابن مسعود )ت: 96ه(.

ابن أيب ذئب حممد بن عبد الرحن بن املغية أبو احلارث )ت: 
158ه(. 

ابن أيب يلىل حممد بن عبد الرحن األنصاري، مفت الكوفة، 
وقاضيها )ت: 148ه(.

ابن أيب مليكة عبد اهلل بن عبيد اهلل بن أب مليكة اتليم 
املك القاض. وله ابن الزبي قضاء الطائف، )ت:117 ه(.

ابن األنباري أبو بكر بن حممد بن القاسم بن بشار، املقرئ 
انلحوي. )ت: 328ه(.

كتاب  صاحب  املالكية،  شيخ  القاسم  أبو  اجلالب  ابن 
»اتلفريع«. ل مصنف كبي ف مسائل الالف )ت: 378ه(.
نزل  ابلغدادي.  سعيد  بن  عثمان  بن  سعيد  السكن  ابن 

بمص )ت:353ه(.
ابن القاسم عبد الرحن العتق املصي أبو عبد اهلل، أثبت 
انلاس ف مالك وأعلمهم بأقوال، صحبه عرشين سنة وتفقه 

به وبنظرائه )ت: 191ه(.
قاض  احلسن،  أبو  ابلغدادي  أحد  بن  ع  القصار  ابن 
للمالكيني  بغداد، ل كتاب ف مسائل الالف ل يعرف 

كتاب ف الالف أكب منه )ت: 398ه(.
ابن املاجشون عبد امللك بن عبد العزيز القرش أبو مروان، 

مفت املدينة. تفقه بأبيه ومالك )ت: 212ه(.
ابن املبارك عبد اهلل بن املبارك بن واضح احلنظيل املروزي 

أبو عبد الرحن، احلافظ، شيخ اإلسالم )ت: 181ه(.
ابن املغلس أحد بن حممد أبو عبد اهلل، الزباز )ت: 318ه(.

ابن املنذر أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر انليسابورى، 
صاحب  املنذر  ابن  اذلهب:  قال  بمكة.  احلرم  شيخ 
الكتب الت لم يصنف مثلها، منها: »املبسوط« ف الفقه، 
و»األوسط« ف السن، و»اإلجاع والختالف« و»اإلشاف 
العلماء«، و»تفسي  العلم«، و»اختالف  أهل  ىلع مذاهب 

القرآن« )ت: 319ه(.
ابن املواز حممد بن إبراهيم اإلسكندري أبو عبد اهلل: اإلمام 
)ت:  بـ»املوازية«  املعروف  الكبي  الكتاب  ألَّف  الفقيه، 

281ه(.

أبو  بالولء  املخزوم  القرش  بن عبد اهلل  يي  بَُكرْي  ابن 
زكريا )ت: 231ه(.

ابن جريج عبد امللك بن عبد العزيز، شيخ احلرم، أبو خال، 
اتلصانيف  صاحب  املك،  األموي،  القرش،  الولد  وأبو 

)ت: 150ه(.
السلم،  سليمان  بن  حبيب  بن  امللك  عبد  حبيب  ابن 
العباس، األندلس، القرطب، املالك، فقيه األندلس، ول: 
ف حياة اإلمام مالك، )ت: 238ه(. ول مصنفات عديدة، 

منها: )تفسي املوطأ(.
ابن حزم ع بن أحد بن سعيد أبو حممد األندلس القرطب 
)ت:  األنساب«.  و»جهرة  »املحل«،  صاحب  الظاهري، 

456ه(.

ابن حنبل أبو عبد اهلل أحد بن حممد بن حنبل ابلغدادي، 
اإلمام احلجة املتفق ىلع جالتله وورعه وعلمه )ت: 241ه(.
ابن خويز منداد حممد بن أحد بن عبد اهلل أبو عبد اهلل، 
ألف كتاباً كبياً ف الالف وكتاباً ف أصول الفقه وكتاباً 

ف أحاكم القرآن.5
اتلميم  احلنظيل  مل  بن  إبراهيم  بن  إسحاق  راهويه  ابن 
املروزي، أبو يعقوب، علم خراسان ف عصه )ت: 238ه(.

حممد  بن  أحد  بكر  أبو  رشد(  ابن  جد  )شيخ  رزق  ابن 
األموي )ت: 477ه(.

رشد  بن  أحد  بن  حممد  الويلد  أبو  القايض  اجلد  رشد  ابن 
ف  ملا  واتلحصيل  »ابليان  صاحب  اإلمام.  القرطب: 
املستخرجة من اتلوجيه واتلعليل« و»املقدمات املمهدات 
الرشعيَّات  ْحاَكم 

َ ْ
األ من  نَة  ُمَدوَّ

ْ
ال رسوم  اقتضته  َما  بَليَان 

واتلحصيالت املحكمات )ت: 520ه(.
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األعالم الواردة يف بداية املجتهد

 ،)212(  عمر ،)41(  أبو بكر : اعتن ابن رشد بعزو الراء الفقهية إىل أصحابها، فنقل عن أعالم الصحابة
عثمان  )54(، ع  )126(، ثم بايق الصحابة  بسب ما ذكروا ف ابلداية: عبد اهلل بن عباس )233(، عبد اهلل بن عمر 
)186(، أبو هريرة عبد الرحن بن صخر )124(، عبد اهلل بن مسعود )114(، جابر بن عبد اهلل )94(، أنس بن مالك )55(، أبو سعيد 

الدري )41(، زيد بن ثابت )59(، رافع بن خديج )20(، معاذ بن جبل )15(، املغية بن شعبة )14(، معاوية بن اب سفيان )11(، 
أبو موس األشعري )8(، عبد اهلل بن الزبي )14(، وعمران بن احلصني )14( ..إلخ. وأما الصحابيات فهن: أم املؤمنني عئشة 
بنت أب بكر الصديق )147(، أم املؤمنني أم سلمة هند بنت أمية بن املغية املخزومية )27(، أم املؤمنني ميمونة بنت احلارث 
ابن حزن اهلاللة )17(، وأم عطية نسيبة بنت كعب )11( ..إلخ. واتلابعني: احلسن بن أب احلسن ابلصي )65(، عطاء بن أب 
رباح )49(، سعيد بن املسيب )39(، ابن شهاب الزهري )42(، وعمر بن عبد العزيز )28( ..إلخ، ومن بعدهم من أئمة املذاهب 
األربعة وغيهم من فقهاء الظاهر، وعلماء األمصار. ورجع إىل دواوين السنة، وكتب الفقه- خصوًصا الفقه املالك. وقد 
رأينا أن نزود قارئ »بداية املجتهد« بفهارس لاكفة »األعالم«، وخّصصنا فهرًسا مستقاًل للفقهاء، وللكتب الت هلا ذكر ف 
ُ للباحثني ف هذا السفر العظيم استقصاء جوانبه ومنهجه، والعمل ىلع إكمال ما بدأه »ابن  بداية املجتهد. ولعل ذلك يُيَسِّ

رشد احلفيد« رحه اهلل.

أبان بن سعيد 3608
أبان بن عثمان 1894

إبراهيم 2385، 3439، 7633، 8510، 8700
إبراهيم انلخيع 1462، 2681، 2734، 3732، 3934، 4204، 4370، 

9944 ،7523 ،6998

إبراهيم بن رسول اهلل 1919، 2197، 9188
إبراهيم عليه السالم 3152، 25-3929، 3962

ابن أيب الزناد 2192
ابن أيب أوىف 3617، 4353

ابن أيب حثمة 2143، 2439، 6730، 9769، 9777، 9778
ابن أيب ذئب 6180، 7647، 7648

ابن أيب شيبة 1894، 3595، 3642، 4910، 9511
ابن أيب صعري 2549

ابن أيب يلىل 119، 240، 950، 994، 2142، 2143، 2194، 2317، 3126، 
 ،4915 ،4766 ،4713 ،4635 ،4464 ،4370 ،4363 ،4074 ،3166
 ،6380 ،6069 ،5956 ،5508 ،5428 ،5308 ،5286 ،5247 ،5202
 ،7302 ،7074 ،6947 ،6944 ،6903 ،6881 ،6767 ،6698 ،6382
 ،8937 ،8791 ،8766 ،8567 ،8563 ،8450 ،8302 ،7756 ،7567
 ،10048 ،9946 ،9914 ،9910 ،9623 ،9605 ،9465 ،9303 ،9080

10379 ،10321 ،10309 ،10297 ،10118

ابن أيب مليكة 6059
ابن األنباري 5313
ابن اجلالب 3973
ابن السكن 356

أبو الطفيل 3137، 3139
ابن القاسم 229، 274، 287، 879، 1063، 1201، 1304، 1371، 1380، 
 ،1990 ،1952 ،1915 ،1894 ،1893 ،1634 ،1568 ،1567 ،1563 ،1455

 ،2376 ،2375 ،2369 ،2180 ،2175 ،2164 ،2158 ،2088 ،1995
 ،2878 ،2860 ،2809 ،2785 ،2621 ،2552 ،2511 ،2505 ،2448
 ،4338 ،4288 ،4253 ،4161 ،4102 ،3992 ،3823 ،3314 ،3123

 ،4824 ،4811 ،4774 ،4691 ،4616 ،4535 ،4504 ،4441 ،4395
 ،5362 ،5324 ،5283 ،5273 ،5270 ،5125 ،5082 ،4994 ،4861

 ،5972 ،5935 ،5934 ،5793 ،5727 ،5595 ،5553 ،5454 ،5386
 ،6290 ،6289 ،6284 ،6283 ،6275 ،6113 ،6112 ،6110 ،6087 ،6029

 ،6552 ،6499 ،6452 ،6407 ،6395 ،6383 ،6367 ،6366 ،6329
 ،6830 ،6820 ،6801 ،6712 ،6711 ،6709 ،6690 ،6571 ،6569

 ،6948 ،6927 ،6911 ،6895 ،6894 ،6892 ،6860 ،6849 ،6847
 ،7162 ،7157 ،7138 ،7123 ،7037 ،7028 ،6977 ،6975 ،6951
 ،7336 ،7317 ،7313 ،7306 ،7285 ،7279 ،7275 ،7235 ،7164

 ،7544 ،7486 ،7396 ،7393 ،7389 ،7375 ،7363 ،7348 ،7341
 ،7791 ،7767 ،7766 ،7743 ،7706 ،7703 ،7657 ،7578 ،7551
 ،8004 ،7961 ،7956 ،7931 ،7909 ،7855 ،7854 ،7800 ،7798



بَِدايَُة الُمْجَتِهِد َوكَِفايَُة الُمْقَتِصِد1350

القواعد والضوابط األصويلة، واللكيات الفقهية
واألحاكم اجلزئية، والصيغ اللغوية

نَّة املرشفة( وبني تفسي الفقهاء ملا جاء فيهما. فانلص  َوَع ابن رشد الفرق بني مقام انلص الرشع )ف الكتاب والسُّ
الرشع معصوم. والفقه اإلنسان ملعانيه ومراميه غي معصوم، ويتفاوت بني علم وآخر ف املواضع غي القطعية، وحاول أن 
مة كتابه )انظر الفقرات: 57-70(. وأرجعها إىل الختالف ف دللت األلفاظ أو  يستقرئ أسباب اختالف الفقهاء ف مقدِّ
اإلعراب، وأثر ذلك ىلع املعان وكذلك اتلعارض الظاهر بني األدلة الرشعية. ولم يكتف باتلنبيه ىلع أهم أسباب الالف 
الفقه بل نث ف ثنايا كتابه جهرة من القواعد والضوابط األصولة، والكيات الفقهية واألحاكم اجلزئية، والصيغ اللغوية  
الت تُعني الفقيه ىلع استنباط األحاكم، وتالف الطأ أو الزلل ف بيانها. وقد أحصينا )414( موضًعا  )دون تكرار(، ساق 

َر أنه من هذه القواعد أو الضوابط األصولة والفقهية اهلامة . فيها ابن رشد ما قَدَّ

y  ٍَعنْي ِف  ثَابِتٍَة  َمْعُروفٍَة  َعنْيٍ  ىلَعَ  ُهَو  َما  إِنَّ اتلََّعاُمِل  ْصُل 
َ
أ

َمْعُروفٍَة ثَابِتٍَة 4619
y 4491 َغَرُر

ْ
ُيُوِع ُهَو ال

ْ
ِيَاِر ِف ابل

ْ
ْصُل َمنِْع ال

َ
أ
y  َغَرَر 

َ
نِْكَحُة ل

َ ْ
َغَرُر، َواأل

ْ
ُيُوِع ُهَو ال

ْ
ِيَاِر ِف ابل

ْ
ْصل َمنِْع ال

َ
أ

ِفيَها 4491
y  ِمْن َغاِصِب 

ْ
ال َماُل  يُْستََحلَّ   

َ
ل ْن 

َ
أ َتْقتَِض  ِع  ْ الرشَّ ُصوُل 

ُ
أ

ْو َعيْنًا 8089
َ
ْجِل َغْصِبِه، وََسَواٌء َكَن َمنَْفَعًة أ

َ
أ
y  َْن تَُكوَن حَمُْمولًَة ىلَع

َ
ُب أ اَلِة َيِ ُ ِف الصَّ

ُ
قَْوال

َ
ْفَعاُل انلَِّبِّ َوأ

َ
أ

ِلُل ىلَعَ ِخاَلِف َذلِك. 1169 وُُجوِب َحتَّ يَُدلَّ الَّ
ْ
ال
y  نَّ اتلَّْقِديَر

َ
اِهُر أ ًة، فَالظَّ َحابَِة َوإِْن لَْم تَُكْن ُحجَّ قَْواُل الصَّ

َ
أ

نَّ ِف َذلَِك ُسنًَّة بَلََغتُْهْم 8972
َ
نَُّه حَمُْموٌل ىلَعَ أ

َ
إَِذا َصَدَر ِمنُْهْم أ

y  نَِّة بِالسُّ يُنَْسُخ  ُقْرآَن 
ْ
ال نَّ 

َ
َوأ نَْسٌخ،  َياَدَة )ف احلديث(  الزِّ نَّ 

َ
أ

ُمتََواتَِرِة )عند قوٍم؟!( 4345
ْ
ال
y  ُحُدوثِِه َبْعَد  اْرَتَفَع  إَِذا  ُمْشَتِي 

ْ
ال ِعنَْد  َاِدَث 

ْ
احل َعيَْب 

ْ
ال نَّ 

َ
أ

 تُْؤَمَن َعقِبَتُُه 6304
َ

ْن ل
َ
 أ

َّ
 إِل

ُ ِف الرَّدِّ
َ

ِثَي ل
ْ
 تَأ

َ
نَُّه ل

َ
أ
y  إَِذا

َائِِع، فَ
ْ

ُمْشَتِي قِبََل ابل
ْ
َعيِْب َحقٌّ ِمْن ُحُقوِق ال

ْ
ِقيَاَم بِال

ْ
نَّ ال

َ
أ

َواِجبَِة 6326
ْ
ُُقوِق ال

ْ
ْصلُُه َسائُِر احل

َ
ْسَقَطُه َسَقَط، أ

َ
أ
y 6034 )وَرِة )عند مالك ُ َغَرِر َما َيُوُز لَِموِْضِع الضَّ

ْ
نَّ ِمَن ال

َ
أ
y 5963 )َقْطع )عند أب حنيفة

ْ
وَرِة َبيِْع اثلَِّماِر ال نَّ ِمْن َضُ

َ
أ
y 1573 ُيْتَجُّ بِِه 

َ
َْعِض ل إِْجَاُع ابلْ

y 2444 ُموِر بَِها فَِهَ فَاِسَدٌة
ْ
َمأ

ْ
َهِة ال ِ

ْ
ِعبَاَدِة ىلَعَ َغْيِ اجل

ْ
َت بِال

َ
إَِذا أ
y  َُّحق َسَقَط  َمْخلُوِق 

ْ
لِل وََحقٌّ  هلِلِ  َحقٌّ  اِن:  َحقَّ اْجتََمَع  إَِذا 

 
َ

ل نَُّه 
َ
أ ِف  ُكوِفيِّنَي 

ْ
ال ِي 

ْ
َرأ ىلَعَ  َوَهَذا  اهلِل،  حِلَقِّ  َمْخلُوِق 

ْ
ال

اِرِق ُغْرٌم َوَقْطٌع 8149 ُيَْمُع ىلَعَ السَّ
y 5885 قَْوى

َ
ِقيَاُس أ

ْ
َحابَُة َفَمْذَهُب ال إَِذا اْختَلََفِت الصَّ

y 2625 َشَهاَدٍة 
َ

ََبُ َمبْلََغ اتلََّواتُِر لَْم ُيْتَْج ِفيِه إِىل
ْ
إَِذا بَلََغ ال

y  َْن ُيَْمَل ىلَع
َ
 أ

َ
ْول

َ ْ
َمَجاِز، فَاأل

ْ
َِقيَقِة َوال

ْ
َد اللَّْفُظ َبنْيَ احل إَِذا تََردَّ

َمَجاِز. 65، 137، 345
ْ
ِلُل ىلَعَ ال َِقيَقِة َحتَّ يَُدلَّ الَّ

ْ
احل
y  يَُصاَر 

َ
ْن ل

َ
َواِء وََجَب أ َمْعنَينَْيِ ىلَعَ السَّ

ْ
َد اللَّْفُظ َبنْيَ ال إَِذا تََردَّ

 بَِدِلٍل 137
َّ

َمْعنَينَْيِ إِل
ْ
َحِد ال

َ
 أ

َ
إِىل
y  َخُر

ْ
َوال َموُْضوٌع،  ٌع  ِفيِه َشْ َحُدُهَما 

َ
أ َحِديثَاِن  َتَعارََض  إَِذا 

ُم  ُمتََقدِّ
ْ
ال ُْكِم، َولَْم ُيْعلَِم 

ْ
ي ُهَو َعَدُم احل ِ

َّ
ْصِل اذل

َ ْ
ُمَوافٌِق ِلل

ُمثِْبِت 
ْ
ال َِديِث 

ْ
 احل

َ
إِىل يَُصاَر  ْن 

َ
أ ِر- وََجَب  خِّ

َ
ُمتَأ

ْ
ال ِمَن  ِمنُْهَما 
ِع 778 ْ لِلرشَّ

y  لَْم وََخاصٌّ  َعمٌّ  ِمنُْهَما  َواِحٍد  ُكِّ  ِف  َحِديثَاِن  َتَعارََض  إَِذا 
ْعِن اْستِثْنَاَء 

َ
 بَِدِلٍل أ

َّ
َحِدِهَما إِل

َ
 َتْغِليِب أ

َ
ْن يَُصاَر إِىل

َ
ْب أ َيِ

ْو َخاصِّ َذلَِك ِمْن َعمِّ 936
َ
َخاصِّ َهَذا ِمْن َعمِّ َذلَِك أ

y  بَِطِريٍق 
َّ

َعَمَل لَْم يَْرتَِفْع إِل
ْ
ُْكُم بَِطِريٍق يُوِجُب ال

ْ
إَِذا َثبََت احل

َعَمَل بَِرفِْعِه 2654
ْ
يُوِجُب ال

y  َمْقِضيَِّة َوإَِذا َذَكَر
ْ
َفِر َراَع ِصَفَة ال يََّة ِف السَّ ََضِ

ْ
إَِذا َذَكَر احل

َاَل 1663
ْ
ََضِ َراَع احل

ْ
َفِريََّة ِف احل السَّ

y  َحْلُُه ِقيَاِس وََجَب 
ْ
لِل ٌء ُمَاِلٌف  َحابَِة َشْ إَِذا ُروَِي َعِن الصَّ

ىلَعَ اتلَّْوِقيِف 9626
y  ُهَو َما  ىلَعَ  َمالٍِك  ِعنَْد  َمْت  قُدِّ َكُة  الزَّ وََصايَا 

ْ
ال َزاَحَِت  إَِذا 
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أشار القاض ابن رشد احلفيد ف ثنايا بداية املجتهد إىل ما اعتبه من مواضع »اإلجاع«، أو »التفاق«، أو »الختالف« 
الفقهية  ينتمون إىل املذاهب  الفقهية لعلماء وفقهاء وحمدثني ل  أيًضا إىل الراء  الفقهية، وعلمائها، وأشار  بني املذاهب 
للتعبي عن  أنها من األحاكم املجمع عليها، وقد استعمل صيًغا متلفة  َر  قَدَّ ابن رشد )269( موضًعا،  املشهورة. وقد ساق 
العلم،  العلماء، أجع أهل  فيما أحسب، أجع جهور  املسلمون، أجعوا  العلماء، أجع  الفقهاء، أجع  اإلجاع منها: أجع 
إن املسلمني أجعوا، صاروا إىل اإلجاع، وقع اإلجاع، انعقد اإلجاع أو انعقاُد اإلجاِع، فقهاء األمصار أجعوا، اجلمهور 

ممعون، العلماء باجلملة ممعون.

y  َل َبْعَد َغْسِل الرِّْجِل وَّ
َ ْ
ُفَّ األ

ْ
نَُّه لَْو نََزَع ال

َ
ْجَُعوا ىلَعَ أ

َ
ُكُُّهْم أ

َمْسُح. 235
ْ
ُ ال

َ
اثلَّاِنيَِة، ُثمَّ لَِبَسَها َجاَز ل

y  ُهْم إِنَّ
فَ  ،) نْيِ

ُفَّ
ْ
ال ىلَعَ  َمْسُح 

ْ
)ال َهاَرِة  الطَّ َهِذهِ  نََواقُِض  ا  مَّ

َ
أ

وُُضوِء بَِعيِْنَها. 239
ْ
َها نََواقُِض ال نَّ

َ
ْجَُعوا ىلَعَ أ

َ
أ
y  َنْفِسَها َطاِهَرٌة ِف  ِميَاهِ 

ْ
ال نَْواِع 

َ
أ يَع  نَّ َجِ

َ
أ ُعلََماُء ىلَعَ 

ْ
ال ْجََع 

َ
أ

ِف  َشاذًّا  ِخاَلفًا  ِفيِه  إِنَّ 
فَ َْحِر،  ابلْ َماَء   

َّ
إِل ِلَغْيَِها،  َرٌة  ُمَطهِّ

ُمْطلَِق 
ْ
ال َماِء 

ْ
ال اْسِم  بِتَنَاُوِل  َوُهْم حَمُْجوُجوَن  ِل،  وَّ

َ ْ
األ ْدِر  الصَّ

َْحِر: »ُهَو  ُ  ِف ابلْ
ُ

ي َخرََّجُه َمالٌِك َوُهَو قَْول ِ
َّ

ثَِر اذل
َ ْ
ُ، َوبِاأل

َ
ل

ُمْتَلًَفا ِف  َوإِْن َكَن َحِديثًا  َوُهَو  ِميتَتُُه«  ِلُّ 
ْ
َماُؤُه احل ُهوُر  الطَّ

ُدُه. 245 ِع ُيَعضِّ ْ ِتِه، َفَظاِهُر الرشَّ ِصحَّ
y  َينَْفكُّ َعنُْه 

َ
ا ل َماَء ِممَّ

ْ
ُ ال نَّ ُكَّ َما ُيَغيِّ

َ
ْجَُعوا ىلَعَ أ

َ
َكَذلَِك أ

ا   ِخاَلفًا َشاذًّ
َّ

َهاَرِة َواتلَّْطِهِي إِل  يَْسلُبُُه ِصَفَة الطَّ
َ

نَُّه ل
َ
اَغبِلًا أ

يًْضا حَمُْجوٌج 
َ
أ َوُهَو  ِجِن َعِن ابِْن ِسِييَن، 

ْ
َماِء ال

ْ
ال ُروَِي ِف 

246 .ُ
َ

ُمْطلَِق ل
ْ
َماِء ال

ْ
بِتَنَاُوِل اْسِم ال

y  َْوِل ابلْ َقْطَرَة  ُر  ُيَطهِّ بِِه   
ُ
أ ُيتَوَضَّ َما  ِمْقَداَر  نَّ 

َ
أ ىلَعَ  ْجَُعوا 

َ
أ

ََدِن. 258 ِو ابلْ
َ
َواقَِعَة ِف اثلَّوِْب أ

ْ
ال
y  انلََّجاَسُة ُتْفِسُدُه   

َ
ل َكِثَي 

ْ
ال َماَء 

ْ
ال نَّ 

َ
أ ىلَعَ  ُعلََماُء 

ْ
ال ْجََع 

َ
أ

َقِليلَُة. 260
ْ
ال
y  ِمَن َيُْرُج  بَِما  وُُضوِء 

ْ
ال انِْتَقاِض  ىلَعَ  ُمْسِلُموَن 

ْ
ال ْجََع 

َ
أ

ِكتَاِب 
ْ
ال ِلَظاِهِر  َوِريٍح  َوَمْذٍي  َوَبْوٍل  اَغئٍِط  ِمْن  ِبيلنَْيِ  السَّ

َوارَِدةِ بَِذلَِك. 316
ْ
ثَاِر ال

ْ
َعِزيِز، َوتِلََظاُهِر ال

ْ
ال
y  َوارَِدَة ِمْن َحِديِث َميُْمونََة

ْ
َهاَرِة ال نَّ ِصَفَة الطَّ

َ
ُعلََماُء أ

ْ
ْجََع ال

َ
أ

مِّ َسلََمَة 
ُ
نَّ َما َورََد ِف َحِديِث أ

َ
َمُل ِصَفاتَِها، َوأ

ْ
ك

َ
وََعئَِشَة ِهَ أ

َواِجبَِة. 408
ْ
ْرَكنَِها ال

َ
ِمْن َذلَِك ُهَو ِمْن أ

y  َِث
ْ
ك

َ
ِة أ َثَ ِمْن ُمدَّ

ْ
ك

َ
َم إَِذا َتَماَدى أ نَّ الَّ

َ
ُْملَِة ىلَعَ أ

ْ
ْجَُعوا بِاجل

َ
أ

نَُّه اْسِتَحاَضٌة. 478
َ
َيِْض أ

ْ
احل
y  َمِريِض

ْ
ال  : ِلثْننَْيِ َيُوُز  َم  اتلَّيَمُّ نَّ 

َ
أ ىلَعَ  ُعلََماُء 

ْ
ال ْجََع 

َ
أ

َماَء. 593
ْ
ُمَسافِِر إَِذا َعِدَما ال

ْ
َوال
y  .َِصابَُة

ْ
اإل ُهَو  اَلِة(  الصَّ )َوقْت  ِفيِه  َفْرَض 

ْ
ال نَّ 

َ
أ ىلَعَ  ْجَُعوا 

َ
أ

1009

y  ِقبْلَِة
ْ
َوال ُمَصيلِّ 

ْ
ال َبنْيَ  ِة  ْتَ السُّ اْسِتْحبَاِب  ُعلََماُء ىلَعَ 

ْ
ال َفَق  اتَّ

ْو إَِماًما. 1022
َ
، ُمنَْفرًِدا َكَن أ إَِذا َصلَّ

y  َوَكَذلَِك ِفيِه،  ٌب  ُمرَغَّ َل  وَّ
َ ْ
األ فَّ  الصَّ نَّ 

َ
أ ىلَعَ  ُعلََماُء 

ْ
ال ْجََع 

َ
أ

َعْن  بَِذلَِك  ْمـِر 
َ ْ
األ ثِلُبُـوِت  َوتَْسـِوَيتَُها  ـُفوِف  الصُّ تََراصُّ 

1339 . رَُسوِل اهلِل
y  َِماَم

ْ
اإل يَتْبََع  ْن 

َ
أ ُموِم 

ْ
َمأ

ْ
ال ىلَعَ  ُب  َيِ نَُّه 

َ
أ ىلَعَ  ُعلََماُء 

ْ
ال ْجََع 

َ
أ

َدُه،  َحِ لَِمْن  اهلُل  َسِمَع   : قَْوِلِ ِف   
َّ

إِل ْفَعاِلِ 
َ
َوأ  ، قَْواِلِ

َ
أ يِع  َجِ ِف 

إَِماَمَة  َجاَز 
َ
أ َمْن  ِعنَْد  لَِمَرٍض  إَِذا َصلَّ َجالًِسا  َوِف ُجلُوِسِه 

َالِِس. 1355
ْ
اجل
y  ِف َعْصِ 

ْ
َوال ْهِر  الظُّ َبنْيَ  َْمَع 

ْ
اجل نَّ 

َ
أ ىلَعَ  ُعلََماُء( 

ْ
)ال ْجَُعوا 

َ
أ

ُمزَْدِلَفِة 
ْ
ِعَشاِء بِال

ْ
َمْغرِِب َوال

ْ
ْهِر بَِعَرفََة ُسنٌَّة، َوَبنْيَ ال َوقِْت الظُّ

يًْضا. 1549
َ
ِعَشاِء ُسنٌَّة أ

ْ
يًْضا ِف َوقِْت ال

َ
أ
y  نَُّه

َ
اَلِة، َوأ َداِء الصَّ

َ
َمِريَض ُمَاَطٌب بِأ

ْ
نَّ ال

َ
ُعلََماُء ىلَعَ أ

ْ
ْجََع ال

َ
أ

َجالًِسا،  َوُيَصيلِّ  يَْستَِطْعُه  لَْم  إَِذا  ِقيَاِم 
ْ
ال فَْرُض  َعنُْه  يَْسُقُط 

لَْم  إَِذا  ُجوِد  َوالسُّ ُكوِع  الرُّ فَْرُض  َعنُْه  يَْسُقُط  َوَكَذلَِك 
َحَدُهَما َوُيوِمُئ َماَكَنُهَما. 1598

َ
ْو أ

َ
يَْستَِطْعُهَما أ

y  ِمْن َثُ 
ْ
ك

َ
أ ِفيِه  ٌب  ُمرَغَّ َرَمَضاَن  َشْهِر  ِقيَاَم  نَّ 

َ
أ ىلَعَ  ْجَُعوا 

َ
أ

ْشُهِر، ِلَقْوِلِ : »َمْن قَاَم َرَمَضاَن إِيَمانًا َواْحتَِسابًا 
َ ْ
َسائِِر األ
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نَّه من مواطن التفاق، وقد استعمل ِصيًَغا غي لفظ »اإلجاع« بليان 
َ
أ َر  قَدَّ ساق القاض ابن رشد )285( موضًعا، ملا 

عدم الختالف حول احلكم الرشع، أو املسألة الفقهية؛ ومن ذلك: »اتفق املسلمون، أو اتفق العلماء، أو اتفق اجلمهور، 
أو اتفق الفقهاء، أو اتفق أهل العلم، أو كهم متفقون، أو اتفق علماء األمصار، أو فقهاء األمصار، أو ل خالف ف ذلك 

بني أئمة الفتوى«.
وتبيان  اتلوافق  تلوكيد  جاء  ذلك  أن  أم  اإلجاع؟  مطابًقا لستعمال صيغة  الصيغ  هلذه  رشد  ابن  استعمال  جاء  فهل 
أن الالف شذوذ عّما ارتضاه أهل العلم؟ وحتقيق ذلك مفتوح للباحثني. والقائمة املدرجة ف هذا الفهرس لـ: »مواضع 
التفاق«، وسابقتها عن »مواضع اإلجاع« ف بداية املجتهد تُعني ىلع بيان وجه استعمال ابن رشد أللفاظ: »اتفق أو اتفقوا«، 

ومقارنة ذلك مع استعمال صيغة »أجعوا« أو »اإلجاع«.

y  جِلَِميِع َعمٌّ  يِر  ِْنِ
ْ
ال لَْفَظ  نَّ 

َ
أ ىلَعَ  اتََّفُقوا  ُمْسِلِمنَي 

ْ
ال إِنَّ 

اِلْسُم  َعلَيِْه  ُيَقاُل  ا  ِممَّ يَُكْن  لَْم  َما  َنَاِزيِر 
ْ
ال ْصنَاِف 

َ
أ

َماِء. 19
ْ
يِر ال بِاْشِتَاٍك، ِمثَْل ِخْنِ

y  يِع َكُة َواِجبًَة ِف َجِ نَُّه لَيَْسِت الزَّ
َ
ُمْسِلِمنَي اتََّفُقوا ىلَعَ أ

ْ
إِنَّ ال

ْمَواِل. 20
َ ْ
نَْواِع األ

َ
أ
y  ِعيََّة َطَهاَرتَاِن: َطَهاَرٌة ْ َهاَرَة الرشَّ نَّ الطَّ

َ
ُمْسِلُموَن ىلَعَ أ

ْ
َفَق ال اتَّ

َبَِث 73
ْ
ََدِث، َوَطَهاَرٌة ِمَن ال

ْ
ِمَن احل

y  ،ْصنَاٍف: وُُضوٌء
َ
ََدِث ثاََلثَُة أ

ْ
َهاَرَة ِمَن احل نَّ الطَّ

َ
اتََّفُقوا ىلَعَ أ

ُم. 76 وَُغْسٌل، َوَبَدٌل ِمنُْهَما َوُهَو اتلَّيَمُّ
y  فََرائِِض ِمْن  ُْملَِة 

ْ
بِاجل وَْجِه 

ْ
ال َغْسَل  نَّ 

َ
أ ىلَعَ  ُعلََماُء 

ْ
ال َفَق  اتَّ

وُُضوِء. 126
ْ
ال
y  َراَعنْيِ ِمْن فُُروِض ََديِْن َواذلِّ نَّ َغْسَل الْ

َ
ُعلََماُء ىلَعَ أ

ْ
َفَق ال اتَّ

وُُضوِء. 134
ْ
ال
y 141 .وُُضوِء

ْ
ِس ِمْن فََرائِِض ال

ْ
أ نَّ َمْسَح الرَّ

َ
ُعلََماُء ىلَعَ أ

ْ
َفَق ال اتَّ

y  ْعَضاِء
َ ْ
األ َطَهاَرِة  ِمْن  َواِجَب 

ْ
ال نَّ 

َ
أ ىلَعَ  ُعلََماُء 

ْ
ال َفَق  اتَّ

َواثلَّاَلَث  اِلثْننَْيِ  نَّ 
َ
َوأ ْسبََغ، 

َ
أ إَِذا  ًة  َمرَّ ًة  َمرَّ ُهَو  َمْغُسولَِة 

ْ
ال

َْها. 147
َ

َمنُْدوٌب إِل
y 214 .ِحيِح ُفِّ الصَّ

ْ
َمْسِح ىلَعَ ال

ْ
اتََّفُقوا ىلَعَ َجَواِز ال

y  ْو
َ
أ َطْعَمُه  ا  إِمَّ انلََّجاَسُة  َِت  َغيَّ ي  ِ

َّ
اذل َماَء 

ْ
ال نَّ 

َ
أ ىلَعَ  اتََّفُقوا 

 
َ

نَُّه ل
َ
وَْصاِف أ

َ ْ
َثَ ِمْن َواِحٍد ِمْن َهِذهِ األ

ْ
ك

َ
ْو أ

َ
ْو ِريَُه أ

َ
لَْونَُه أ

َكِثَي 
ْ
َماَء ال

ْ
نَّ ال

َ
ُهوُر، َواتََّفُقوا ىلَعَ أ  الطُّ

َ
وُُضوُء َول

ْ
َيُوُز بِِه ال

نَُّه 
َ
وَْصافِِه َوأ

َ
َحَد أ

َ
ْ أ  ُتَغيِّ

َ
ُه انلََّجاَسُة الَِّت ل  تَُضُّ

َ
ُمْستَبِْحَر ل

ْ
ال

َطاِهٌر. 247
y  .ْنَعاِم

َ ْ
ُمْسِلِمنَي، َوَبِهيَمِة األ

ْ
ْسآِر ال

َ
ُعلََماُء ىلَعَ َطَهاَرِة أ

ْ
َفَق ال اتَّ

273

y  ،َْوِل ابلْ ِمَن:  وُُضوِء 
ْ
ال انِْتَقاِض  ىلَعَ  َاِب 

ْ
ابل َهَذا  ِف  َفُقوا  اتَّ

وَْدِي. 310
ْ
َمْذِي، َوال

ْ
يِح، َوال َغائِِط، َوالرِّ

ْ
َوال
y  .اَلِة وِط الصَّ َهاَرَة َشٌْط ِمْن ُشُ نَّ الطَّ

َ
ُمْسِلُموَن ىلَعَ أ

ْ
َفَق ال اتَّ

371

y  ِمْن )الُغْسل(  َهاَرِة  الطَّ َهِذهِ  وُُجوِب  ىلَعَ  ُعلََماُء 
ْ
ال َفَق  اتَّ

َيِْض. 420
ْ
ِة ... وََدُم احل حَّ َمِنِّ ىلَعَ وَْجِه الصِّ

ْ
: ُخُروُج ال َحَدَثنْيِ

y  :ُْرُج ِمَن الرَِّحِم ثاََلثٌَة َماَء الَِّت ختَ نَّ الِّ
َ
ُمْسِلُموَن ىلَعَ أ

ْ
َفَق ال اتَّ

َدُم َحيٍْض...وََدُم اْسِتَحاَضٍة...وََدُم نَِفاٍس. 467
y  :َحُدَها

َ
ْشيَاَء: أ

َ
ْرَبَعَة أ

َ
َيَْض َيْمنَُع أ

ْ
نَّ احل

َ
ُمْسِلُموَن ىلَعَ أ

ْ
َفَق ال اتَّ

 
َ

ل ْوِم  الصَّ فِْعَل  َيْمنَُع  نَُّه 
َ
أ َواثلَّاِن:  َووُُجوُبَها  اَلِة  الصَّ فِْعُل 

َفْرِج. 518
ْ
َماُع ِف ال ِ

ْ
ابُِع: اجل َواُف َوالرَّ قََضاَءُه َواثلَّاِلُث الطَّ

y  نَُّه َينُْقُضَها َما
َ
ُهُم اتََّفُقوا ىلَعَ أ إِنَّ

َهاَرِة، فَ ا نََواقُِض َهِذهِ الطَّ مَّ
َ
أ

ْهُر. 642 ِو الطُّ
َ
وُُضوُء أ

ْ
ي ُهَو ال ِ

َّ
ْصَل اذل

َ ْ
َينُْقُض األ

y  )م َهاَرُة )اتلَّيَمُّ ْفَعاَل الَِّت َهِذهِ الطَّ
َ ْ
نَّ األ

َ
ُْمُهوُر ىلَعَ أ

ْ
اتََّفَق اجل

ِتَها  وُُضوُء َشٌْط ِف ِصحَّ
ْ
ْفَعاُل الَِّت ال

َ ْ
ِتَها ِهَ األ َشٌْط ِف ِصحَّ

ُمْصَحِف َوَغْيِ َذلَِك. 659
ْ
اَلِة َوَمسِّ ال ِمَن الصَّ

y  .ِع ْ ُموٌر بَِها ِف الرشَّ
ْ
 إَِزالََة انلََّجاَسِة َمأ

نَّ
َ
ُعلََماُء ىلَعَ أ

ْ
َفَق ال اتَّ

674

y 704 .َميْتَِة َميْتٌَة
ْ
ْجَزاِء ال

َ
نَّ اللَّْحَم ِمْن أ

َ
اتََّفُقوا ىلَعَ أ
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مواضع أسباب االختالف

بذكر  ذلك  يردف  ثم  العلماء،  بني  التفاق  أو  اإلجاع  مواضع  بذكر  ملسائله  اتلَّقديم  ىلع  رشد  ابن  القاض  دأب 
فبلغت )827( موضًعا، ونن  فيها أسباب الالف  الت ذكر  املواضع  وُيناقشها. وقد أحصينا  أسبابها  اختالفاتهم، ويبني 
نسوقها كنظائرها ف فهارسنا مشفوعة بأرقام فقراتها تلكون بني يدي القارئ أو الارس نلص بداية املجتهد مّمن يهتمون 

بانلظر ف موضوع أسباب الختالف مموعة غي متفرقة.

y  ْن يَُكوَن ِعبَاَدًة حَمَْضًة
َ
وُُضوِء َبنْيَ أ

ْ
ُد ال َسبَُب اْخِتاَلفِِهْم تََردُّ

ُقْرَبُة َفَقْط( 
ْ
َما ُيْقَصُد بَِها ال َمْعَن، َوإِنَّ

ْ
ْعِن: َغْيَ َمْعُقولَِة ال

َ
)أ

َمْعَن 
ْ
ال َمْعُقولََة  ِعبَاَدًة  يَُكوَن  ْن 

َ
أ َوَبنْيَ  َوَغْيَِها،  اَلِة  َكلصَّ

َكَغْسِل انلََّجاَسِة 103
y  بَُب ِف اْخِتاَلفِِهْم ِف َذلَِك اْخِتاَلُفُهْم ِف َمْفُهوِم اثلَّابِِت السَّ

َحُدُكْم 
َ
نَُّه قَاَل : »إَِذا اْستَيَْقَظ أ

َ
ِب ُهَريَْرَة أ

َ
ِمْن َحِديِث أ

إِنَّ 
فَ وَُضوئِِه  ِف  يُْدِخلََها  ْن 

َ
أ َقبَْل  يََدُه  يَْغِسْل 

ْ
فَل نَْوِمِه  ِمْن 

ِرَوايَاتِِه  َبْعِض  َوِف  يَُدُه«  بَاتَْت  ْيَن 
َ
أ يَْدرِي   

َ
ل َحَدُكْم 

َ
أ

َِديِْث 
ْ
َْمِع َبنْيَ احل

ْ
»َيْغِسلََها ثاََلثًا«، َوَكَذلَِك اْختَاَلُفُهْم ِف اجل

وُُضوِء  108
ْ
َوآيَِة ال

y  َسبَُب اْخِتاَلفِِهْم ِف َكْونَِها )املضمضة والستنشاق( فَرًْضا
َوارَِدِة ِف َذلَِك، َهْل ِهَ ِزَياَدٌة 

ْ
َنِ ال ْو ُسنًَّة: اْخِتاَلُفُهْم ِف السُّ

َ
أ

 َتْقتَِض َذلَِك؟ 120
َ

ْو ل
َ
وُُضوِء أ

ْ
َتْقتَِض ُمَعارََضَة آيَِة ال

y  َتنَاُوِل َخَفاُء  ُهَو   : َنْيِ تلَ
َ
َمْسأ

ْ
ال َهاَتنْيِ  ِف  اْخِتاَلفِِهْم  َسبَُب 

 
َ

ل ْو 
َ
أ يَتَنَاَولُُهَما  َهْل  ْعِن: 

َ
)أ َموِْضَعنْيِ 

ْ
ال لَِهَذيِْن  وَْجِه 

ْ
ال اْسِم 

يَتَنَاَولُُهَما(. 130
y  الَِّت ثَاِر 

ْ
ال ِة  ِصحَّ ِف  اْخِتاَلُفُهْم  َذلَِك  ِف  اْخِتاَلفِِهْم  َسبَُب 

ْمُر بِتَْخِليِل اللِّْحيَِة 132
َ ْ
َورََد ِفيَها األ

y  َحرِْف ِف  ي  ِ
َّ

اذل اِلْشِتَاُك  َذلَِك:  ِف  اْخِتاَلفِِهْم  ِف  بَُب  السَّ
َعَرِب 136

ْ
َِد( ِف َكاَلِم ال ( َوِف اْسِم )الْ

َ
)إِىل
y  َوارَِدِة

ْ
َياَدِة ال َسبَُب اْخِتاَلفِِهْم ِف َذلَِك اْخِتاَلُفُهْم ِف َقبُوِل الزِّ

تَْت ِمْن َطِريٍق َواِحٍد َولَْم يَْرِو َذلَِك 
َ
َواِحِد إَِذا أ

ْ
َِديِث ال

ْ
ِف احل

َثُ 149
ْ
ك

َ ْ
األ
y  َعَمِل

ْ
ال وُُجوِب  ِف  اْخِتاَلُفُهْم  َذلَِك:  ِف  اْخِتاَلفِِهْم  َسبَُب 

ُمِغَيِة َوَغْيِهِ 154
ْ
َوارِِد ِف َذلَِك ِمْن َحِديِث ال

ْ
ثَِر ال

َ ْ
بِاأل
y  ُِذَننْي

ُ ْ
األ ُد  تََردُّ فََسبَبُُه  لَُهَما:  َماِء 

ْ
ال ِْديِد 

َ
ت ِف  اْخِتاَلُفُهْم  ا  مَّ

َ
أ

وُُضوِء 
ْ
ال ْعَضاِء 

َ
أ ِمْن  بَِذاتِِه  ُمْفَرًدا  ُعْضًوا  تَُكونَا  ْن 

َ
أ َبنْيَ 

ِس 164
ْ
أ ْن تَُكونَا ِمَن الرَّ

َ
َوَبنْيَ أ

y  :فَرًْضا ْو 
َ
أ ُسنًَّة  َمْسِحِهَما  َكْوِن  ِف  اْخِتاَلفِِهْم  ْصُل 

َ
َوأ

َوارَِدِة بَِذلَِك 163
ْ
ثَاِر ال

ْ
اْخِتاَلُفُهْم ِف ال

y 168 وُُضوِء
ْ
َمْشُهوَرتَاِن ِف آيَِة ال

ْ
ِقَراَءتَاِن ال

ْ
َسبَُب اْخِتاَلفِِهُم ال

y  ْعِن: ِف
َ
« أ

َ
ي ِف َحرِْف: »إِىل ِ

َّ
ْصُل اْخِتاَلفِِهْم: اِلْشِتَاُك اذل

َ
َوأ

178 } َكْعبَنْيِ
ْ
 ال

َ
رُْجلَُكْم إِىل

َ
: }َوأ

َ
قَْوِلِ َتَعاىل

y  ي ِ
َّ

اذل اِلْشِتَاُك  َحُدُهَما: 
َ
أ اْثنَاِن:  َشيْئَاِن  اْخِتاَلفِِهْم  َسبَُب 

بَُة  ُمَرتَّ
ْ
ْشيَاُء ال

َ ْ
نَُّه قَْد ُيْعَطُف بَِها األ

َ
َعْطِف، وََذلَِك أ

ْ
ِف َواِو ال

وََذلَِك  بَِة،  ُمَرتَّ
ْ
ال َغْيُ  بَِها  ُيْعَطُف  َوقَْد  َبْعٍض،  ىلَعَ  َبْعُضَها 

لَِك اْنَقَسَم انلَّْحِويُّوَن  َعَرِب، َوذِلَ
ْ
َظاِهٌر ِمَن اْسِتْقَراِء َكاَلِم ال

 
َ

َول نََسًقا  َتْقتَِض  لَيَْس  ِة:  َْصَ ابلْ َاُة 
ُ

ن قَاَل   : قِْسَمنْيِ ِفيَها 
بَْل  ُكوِفيُّوَن: 

ْ
ال َوقَاَل  َفَقْط،  َْمَع 

ْ
اجل َتْقتَِض  َما  َوإِنَّ تَْرتِيبًا، 

وُُضوِء 
ْ
َواَو ِف آيَِة ال

ْ
نَّ ال

َ
ى أ

َ
ِتيَب، َفَمْن َرأ ْ َتْقتَِض النََّسَق َوالتَّ

 
َ

ل نََّها 
َ
أ ى 

َ
َرأ َوَمْن  ِتيِب،  ْ التَّ بِإِيَاِب  قَاَل  ِتيَب  ْ التَّ َتْقتَِض 

ِتيَب لَْم َيُقْل بِإِيَابِِه. 184 ْ َتْقتَِض التَّ
y  ََهْل ِهَ حَمُْمولٌَة ىلَع  ِْفَعاِل

َ
بَُب اثلَّاِن: اْخِتاَلُفُهْم ِف أ السَّ

ْو ىلَعَ انلَّْدِب؟ 185
َ
وُُجوِب أ

ْ
ال
y  نَُّه قَْد

َ
يًْضا، وََذلَِك أ

َ
َواِو أ

ْ
ي ِف ال ِ

َّ
بَُب ِف َذلَِك: اِلْشِتَاُك اذل السَّ

ُمتَاَلِحَقُة َبْعُضَها ىلَعَ َبْعٍض، 
ْ
ُمتَتَابَِعُة ال

ْ
ْشيَاُء ال

َ ْ
ُيْعَطُف بَِها األ

اِخيَُة َبْعُضَها ىلَعَ َبْعٍض 186 ُمَتَ
ْ
ْشيَاُء ال

َ ْ
َوقَْد ُيْعَطُف بَِها األ

y  وُُضوِء
ْ
ال آيَِة  ُمَعارََضِة  ِمْن  ُيَظنُّ  َما  اْخِتاَلفِِهْم:  ِف  بَُب  السَّ

ِف  َورََدْت  الَِّت  ثَاِر 
ْ

ِلل رُْجِل 
َ ْ
األ بَِغْسِل  ْمُر 

َ ْ
األ ِفيَها  َوارِِد 

ْ
ال

وُُضوِء 198
ْ
ِر آيَِة ال خُّ

َ
َمْسِح َمَع تَأ

ْ
ال
y  َوتَْشِبيُه َذلَِك  ِف  َوارَِدِة 

ْ
ال ثَاِر 

ْ
ال َتَعارُُض  اْخِتاَلفِِهْم:  َسبَُب 

ثََريِْن ُمتََعارَِضنْيِ 204
َ
نَّ ِف َذلَِك أ

َ
َغْسِل، وََذلَِك أ

ْ
َمْسِح بِال

ْ
ال
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األقوال اليت وصفها ابن رشد بالشذوذ

اعتن القاض ابن رشد بتميي األحاكم املتفق عليها، واملختلف فيها، ونّبه )ف 95 موضًعا حسب إحصائنا( إىل آراء 
فقهية شذَّ أصحابها عنده عن إجاع العلماء، أو اجتهادات أئمة الفقه، أو اْنَفَرَد بها أصحابها مالفني ملنطوق انلصوص أو 

مفهومها، أو األصول الفقهية، وضوابط القياس الرشّع.
وقد قام ابلاحث »صالح الشمران« بمع هذه الراء الشاّذة ف بداية املجتهد ف أطروحته للماجستي بامعة أم القرى 
عم 1423ه. واعتمد ف بثه ىلع النسخ املطبوعة غي املحققة، وذلا فاتته بعض املواضع بسبب تصحيف انلصوص املطبوعة، 
َقْوُل 

ْ
قَْواٍل: ال

َ
ََواُز، فَِفيِه ثاََلثَُة أ

ْ
ا اجل مَّ

َ
مثال ذلك ما جاء ف »بداية املجتهد« حول جواز املسح ىلع الفني؛ قال ابن رشد: »فَأ

َقْوُل اثلَّاِلُث: 
ْ
. َوال ََضِ

ْ
َفِر ُدوَن احل َقْوُل اثلَّاِن: َجَوازُُه ِف السَّ

ْ
ْمَصاِر. َوال

َ ْ
ِْطاَلِق، َوبِِه قَاَل ُجُْهوُر ُفَقَهاِء األ

ْ
نَُّه َجائٌِز ىلَعَ اإل

َ
َمْشُهوُر: أ

ْ
ال

ِل َوَعْن َمالٍِك« وَّ
َ ْ
ْدِر األ قَاِويُل اثلَّاَلثَُة َمْرِويٌَّة َعِن الصَّ

َ ْ
َها. َواأل َشذُّ

َ
َمنُْع َجَوازِهِ بِإِْطاَلٍق، َوُهَو أ

ها« ألن نصَّ املطبوعة »وهو  وفات ابلاحث املذكور اتلنبيه ىلع اعتبار هذا الرأي بالغ الشذوذ لقول ابن رشد: »وهو أشذُّ
أشّدها« )بالال املهملة( بدل )اذّلال املعجمة(. وتصحيحنا من مطوطة املدينة والوطنية- باريس.

ِْه، َوقَْد َشذَّ 
َ

َعَرُة: فَِهَ فِْعُل َخْيٍ َوَمنُْدوٍب إِل ِ
ْ

ا اإل مَّ
َ
وكذلك ما جاء ف كتاب العارية من بداية املجتهد، قال ابن رشد: »أ

َد« بالال املهملة، وقد استدركنا هذا الطأ من مطوط  ِل«. وكمة »شذ« ف النسخ املطبوعة »شدَّ وَّ
َ ْ
لَِف األ ِفيَها قَْوٌم ِمَن السَّ

الوطنية 1، والقرويني، واحلمزاوية.
بِيِب« َفَعنَْوَنَها: »وجوُب الزكة ف الزيت!!!« ألنه تابع النسخ املطبوعة.  كما أخطأ الشمران ف مسألة »وجوب الزكة ف الزَّ
َفُقوا َعلَيِْه  ا َما اتَّ مَّ

َ
وقد استدركنا هذا الطأ من مطوطات: تيمور، الوطنية 1، والوطنية 2، واملدينة، وذلك ف قول ابن رشد: »أ

َغنَُم؛ وَِصنَْفاِن ِمَن 
ْ
ََقُر، َوال بُِل، َوابلْ ِ

ْ
َيََواِن: اإل

ْ
ْصنَاٍف ِمَن احل

َ
؛ َوثاََلثَُة أ ِة اللَّتَنْيِ لَيَْستَا ِبُيِلٍّ ِفضَّ

ْ
َهِب َوال َمْعِدِن: اذلَّ

ْ
فَِصنَْفاِن ِمَن ال

بِيِب ِخاَلٌف َشاذٌّ«. بِيُب، َوِف )وجوب الزكة ف( الزَّ ِعُي؛ وَِصنَْفاِن ِمَن اثلََّمِر: اتلَّْمُر، َوالزَّ ِنَْطُة َوالشَّ
ْ
ُبُوِب: احل

ْ
احل

وهذه الستدراكت ل تهوِّن من شأن دراسة د. الشمران »األقوال الشاذة ف بداية املجتهد لبن رشد جًعا ودراسة«.
وفيما ييل قائمة باألقوال الشاذة مشفوعة باملوضع اذلي جاءت ف سياقه، وكذلك رقم الفقرة ف نص نرشتنا.

كتاب الطهارة: 
ُهَما 	  نَّ

َ
أ  

َ
إِىل فََذَهبُوا  قَْوٌم:  َشذَّ  َوقَْد   : ُذَننْيِ

ُ ْ
األ َمْسِح  ُحْكُم 

وَْجِه 164
ْ
)األذنني( ُيْغَساَلِن َمَع ال

قَْواٍل: 	 
َ
ََواُز، فَِفيِه ثاََلثَُة أ

ْ
ا اجل مَّ

َ
: فَأ نْيِ

ُفَّ
ْ
َمْسِح ىلَعَ ال

ْ
ُحْكُم ال

ُجُْهوُر  قَاَل  َوبِِه  ِْطاَلِق، 
ْ

اإل ىلَعَ  َجائٌِز  نَُّه 
َ
أ َمْشُهوُر: 

ْ
ال َقْوُل 

ْ
ال

ُدوَن  َفِر  السَّ ِف  َجَوازُُه  اثلَّاِن:  َقْوُل 
ْ
َوال ْمَصاِر. 

َ ْ
األ ُفَقَهاِء 

َها.  َشذُّ
َ
أ َوُهَو  بِإِْطاَلٍق،  َجَوازِهِ  َمنُْع  َقْوُل اثلَّاِلُث: 

ْ
َوال  . ََضِ

ْ
احل

ِل َوَعْن َمالٍِك 196 وَّ
َ ْ
ْدِر األ قَاِويُل اثلَّاَلثَُة َمْرِويٌَّة َعِن الصَّ

َ ْ
َواأل

إِنَّ 	  َفَقاَل:  ْشَهُب 
َ
أ وََشذَّ  الف:  أسفل  مسح  ىلع  القتصار 

ُهَما َمَسَح 203 يُّ
َ
ىلْعَ أ

َ ْ
ِو األ

َ
َاِطِن )باطن الف(، أ

ْ
َواِجَب َمْسُح ابل

ْ
ال
َشُْط 	  ا  مَّ

َ
َوأ طهارة:  بال  لبسهما  ملن  الفني  ىلع  املسح 

َطاِهَرَتنْيِ  الرِّْجاَلِن  تَُكوَن  ْن 
َ
أ َفُهَو   : نْيِ

ُفَّ
ْ
ال ىلَعَ  َمْسِح 

ْ
ال

ا،  َشاذًّ ِخاَلفًا   
َّ

إِل َعلَيِْه  ُمَْمٌع  ٌء  َشْ وََذلَِك  وُُضوِء، 
ْ
ال بُِطْهِر 

ِف  بُلَابََة  اْبُن  َذَكَرُه  َمالٍِك.  َعْن  َقاِسِم 
ْ
ال ابِْن  َعِن  ُروَِي  َوقَْد 

ُمنْتََخِب«. 229
ْ
»ال

نَْواِع 	 
َ
يَع أ نَّ َجِ

َ
ُعلََماُء ىلَعَ أ

ْ
ْجََع ال

َ
ِميَاُه: طهورية ماء ابلحر: َوأ

ْ
ال

إِنَّ 
َْحِر، فَ  َماَء ابلْ

َّ
َرٌة ِلَغْيَِها، إِل ِميَاهِ َطاِهَرٌة ِف َنْفِسَها ُمَطهِّ

ْ
ال

ِل، َوُهْم حَمُْجوُجوَن بِتَنَاُوِل  وَّ
َ ْ
ْدِر األ ِفيِه ِخاَلفًا َشاذًّا ِف الصَّ

 ُ
ُ

ي َخرََّجُه َمالٌِك َوُهَو قَْول ِ
َّ

ثَِر اذل
َ ْ
ُ، َوبِاأل

َ
ُمْطلَِق ل

ْ
َماِء ال

ْ
اْسِم ال

ِلُّ ِميتَتُُه« َوُهَو َوإِْن َكَن 
ْ
ُهوُر َماُؤُه احل َْحِر: »ُهَو الطَّ  ِف ابلْ

ُدُه. 245 ِع ُيَعضِّ ْ ِتِه، َفَظاِهُر الرشَّ َحِديثًا ُمْتَلًَفا ِف ِصحَّ
َماَء 	 

ْ
ُ ال نَّ ُكَّ َما ُيَغيِّ

َ
ْجَُعوا ىلَعَ أ

َ
طهارة املاء الجن: َوَكَذلَِك أ
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»رسد هذه انلصوص خطوة أولة تُمهد لراسة حصية جامعة ملوضوع املقاصد عند ابن رشد«

يرى القاض ابن رشد أن شعائر اإلسالم وأحاكمه تتغّيا تزكية انلفوس،٫ وتأسيس الفضائل الالزمة لسعادة اإلنسان ف 
َفَضائُِل انلَّْفَساِنيَُّة«. وهذا 

ْ
َمْقُصوُد ِمنَْها ُهَو ال

ْ
َعَمِليََّة ال

ْ
وَعَة ال َمرْشُ

ْ
َنَ ال نَّ السُّ

َ
ْن َتْعلََم أ

َ
النيا والخرة، يقول: »َوَينْبَِغ َقبَْل َهَذا أ

يفس إشاراته إىل حكمة الترشيع ف ثنايا تناول ملسائل الفقه،٫ ويبني ف كثي من املواضع ف ابلداية مقاصد الرشيعة كما 
فهمها العلماء أو كما يراها هو. ويلفت نظر  دارس الفقه إىل أن اتلباين ف انلظر إىل حكمة الترشيع يؤثر ىلع اختالف 

الراء بني العلماء.
َمْقُصوَدُة 

ْ
َموِْعَظُة ال

ْ
َمْقُصوَد ِمنَْها ُهَو ال

ْ
نَّ ال

َ
ى أ

َ
مثال ذلك حكم خطبة اجلمعة بناء ع احلكمة من ترشيعها؛ يقول: »َوَمْن َرأ

اَلِة«. وِط الصَّ ًطا ِمْن ُشُ َها لَيَْسْت َشْ نَّ
َ
ى أ

َ
َُطِب َرأ

ْ
ِمْن َسائِِر ال

واملثال اثلان: رأي اجلمهور أن طالق اثلالث يقع طالقًا بائنًا، واعتمادهم ف ذلك ىلع سد اذلرائع، فيناقش هذا الرأي 
ا  اَلِق َسدًّ ُْمُهوَر َغلَّبُوا ُحْكَم اتلَّْغِليِظ ِف الطَّ

ْ
نَّ اجل

َ
ويرّده ملا فيه من تشديد يتناف مع روح اتليسي ف الرشيعة فيقول: »َوَكأ

َمْقُصوُد ِف َذلَِك«.
ْ
ْفُق ال ِعيَُّة َوالرِّ ْ ِريَعِة، َولَِكْن َتبُْطُل بَِذلَِك الرُّْخَصُة الرشَّ لِلَّ

أن  املقاصد. ول شك  بذكر  رأيناه موصوًل  ما   )88 املجتهد...« )عددها:  »بداية  ابن رشد ف  وقد جعنا من نصوص 
بنتائج  علينا  ويرج  سياقها،  ف  ويدرسها  باملقاصد٫،  ُتْعَن  الت  ابلداية  نصوص  يستقريء  علٍم  ببحٍث  جدير  املوضوع 
تكشف مدى عناية ابن رشد بمقاصد العلماء عند تفسيهم للنصوص، ول شك أن بثًا مثل هذا يكشف مراحل تطور 

نظرية املقاصد. ومقاصد الرشيعة الاتمة الت تدور مع مصلحة انلاس ومنافعهم ف النيا والخرة.

y  ََيِّنَُة ىلَع : »ابلْ اْخِتاَلُفُهْم: َمبِْنٌّ ىلَعَ اْخِتاَلفِِهْم ِف َمْفُهوِم قَْوِلِ
ْو َغْيُ 

َ
نَْكَر«، َهْل َذلَِك ُمَعلٌَّل أ

َ
َِمنُي ىلَعَ َمْن أ َمِن ادََّع َوالْ

ُمَعلٍَّل؟  4717 
y  وُُضوِء

ْ
ال فُُروِض  َحْصُ  ِمنُْه  َمْقُصوُد 

ْ
ال يَِة 

ْ
ال َظاِهُر  َكَن  إِْذ 

112 ) نْيِ
َكفَّ

ْ
)ُحْكُم َغْسِل ال

y  ُْكِم َوتَبِْيينُُه )ُحْكُم
ْ
ِصيُل َهَذا احل

ْ
يَِة تَأ

ْ
َمْقُصوُد ِمَن ال

ْ
إِِذ ال

َمْضَمَضِة َواِلْسِتنَْشاِق( 122
ْ
ال
y  ِّالرَّد لَِة 

َ
َمْسأ ِف  َمَسائِِل 

ْ
ال َهِذهِ  ِف  ِاَلِف 

ْ
ال َسبَُب  تقّدم 

َعيِْب. 7300
ْ
بِال
y  َهَذا إِْسَقاِط  ِف  ِثٌي 

ْ
تَأ لََها  ُعبُوِديَُّة 

ْ
ال َهِل  اْخِتاَلفِِهْم:  َسبَُب 

ىلَعَ  َواِجِب 
ْ
ال َدِّ 

ْ
احل نِْصِف  إِْسَقاِط  ِف  ِثٌي 

ْ
تَأ لََها  َكَما  َعَدِد 

ْ
ال

ى َذلَِك. 4843 
َ
اَلِق ِعنَْد َمْن َرأ نَا، َوَكَذلَِك ِف الطَّ ُرِّ ِف الزِّ

ْ
احل
y  ِو انلِّيَُّة

َ
ُم ُعرُْف اللَّْفِظ ىلَعَ انلِّيَِّة أ َسبَُب اْخِتاَلفِِهْم: َهْل ُيَقدَّ

َيْقتَِض  َفَهْل  اللَّْفِظ:  ُعرَْف  َغلَّبْنَا  َوإَِذا  اللَّْفِظ؟  ُعرِْف  ىلَعَ 
َعَدَد؟  5200 

ْ
ِو ال

َ
َيْنُونََة َفَقْط، أ ابلْ

y  َمْصنُوِع
ْ
ال َورَبُّ  انُِع،  الصَّ اْختَلََف  )إَِذا  ِاَلِف 

ْ
ال َسبَُب 

َوَمِن  َصاِحِبِه،  ىلَعَ  ِمنُْهَما  ِع  ُمدَّ
ْ
ال َمِن  نَْعِة(:  الصَّ ِصَفِة  ِف 

َع َعلَيِْه؟  6904  ُمدَّ
ْ
ال
y  َوِلَخَر َماِلِ  بِِنْصِف  لِرَُجٍل  وَْص 

َ
أ )إَِذا  ِاَلِف 

ْ
ال َسبَُب 

اقِِط  السَّ اثلُّلُِث  ىلَعَ  ائُِد  الزَّ َهِل  ائَِد(:  الزَّ َوَرثَِة 
ْ
لِل َورَدَّ  بِثُلُِثِه 

َنْفِسِه  ِف  يَْسُقُط  َكَما  ِقْسَمِة 
ْ
ال ِف  بِِه  اِلْعِتبَاُر  يَْسُقُط  َهْل 

َوَرثَِة؟ 8341
ْ
بِإِْسَقاِط ال

y  ْشيَاِء )إَِذا لَْم
َ ْ
َواقِِع ِف َهِذهِ األ

ْ
َْهِل ال

ْ
ِاَلِف: اْعِتبَاُر اجل

ْ
َسبَُب ال

ِة(: َهْل ُهَو  ُمدَّ
ْ
قَلِّ ال

َ
ُب أِل ي َيِ ِ

َّ
َقْدَر اذل

ْ
َد ال َة، وََحدَّ ُمدَّ

ْ
ِد ال ُيَدِّ

َمنِْهِّ َعنُْه؟  6823 
ْ
ِو ال

َ
َمْعُفوِّ َعنُْه، أ

ْ
َغَرِر ال

ْ
ِمَن ال

y  ُنْقَصاُن َهْل  َموُْصوِف(: 
ْ
َوال َغائِِب 

ْ
ال )َبيُْع  ِاَلِف 

ْ
ال َسبَُب 

ِسِّ ُهَو َجْهٌل 
ْ
ُمتََعلِِّق بِاحل

ْ
ِم ال

ْ
ِعل

ْ
َفِة َعِن ال ُمتََعلِِّق بِالصِّ

ْ
ِم ال

ْ
ِعل

ْ
ال

لَيَْس  ْم 
َ
أ َكِثِي، 

ْ
ال َغَرِر 

ْ
ال ِمَن  َفيَُكوُن  ِء  ْ الشَّ َبيِْع  ِف  ُمَؤثٌِّر 

َمْعُفوِّ َعنُْه؟ 6021 
ْ
يَِسِي ال

ْ
َغَرِر ال

ْ
نَُّه ِمَن ال

َ
بُِمَؤثٍِّر، َوأ

y  ،َواْخِتاَلُفَها ِفيَها  َمنَافِِع 
ْ
ال اتَِّفاِق  َتَعارُُض  ِاَلِف: 

ْ
ال َسبَُب 
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َتَيْه 
ْ

ل
َ
االْحتَِباء: اْحتَب: جلَس ىلع أ

 
َ

ْو َمْقَعَدتِِه وَضّم فِخَذيْه وساقَيه إِىل
َ
أ

َبْطِنِه. )املوسوعة الفقهية: 2 66(. 1049
رُْش 

َ
رُْش ِديَة اجلراحة. واأل

َ
ْرَش: األ

َ
أ

ما يُْسَتَدُّ من ثمن املبيع إِذا ظهر 
فيه عيب. )املوسوعة الفقهية: 104/3(. 

7244 ،6311

بِْح ِعنَْد انْتَِشاِر  اإِلْسَفاُر: َصاَلُة الصُّ
َفْجِر. )املوسوعة الفقهية: 113/10(. 

ْ
َضوِْء ال

879

َغَضُب 
ْ
َ ال َراُه، َوِمنُْه ُسمِّ

ْ
الَُق: اإِلك

ْ
اإِلغ

إِْغالَقًا. )املوسوعة الفقهية: 266/5(. 3736
ِب: إِْغَرائه َوتَْسِليُطه ىلَع 

ْ
لَك

ْ
إِْشالَُء ال

يْد. )املوسوعة الفقهية: 31/5(. 4214 الصَّ
ْفَتُ  نَاَمِج«: ُهَو الَّ رَبْ

ْ
َْيُع َعَ »ال ابلْ

ْو ابَليْع ىلَعَ 
َ
وَْصاُف، أ

َ
ُمبَيَّنَُة ِفيِه األ

ْ
ال

ْن يُِرَيُه َصاًع َوَيِبيَعُه 
َ
ْنُموَذِج« بِأ

ُ
»األ

َها ِمثْلُُه. )املوسوعة  نَّ
َ
َة ىلَعَ أ ْبَ الصُّ

الفقهية: 24/9(. 6023

وا ِف األْمِر  : ُيَقال: تََشاحُّ التََّشاحُّ
وََعلَيِْه: َتنَازَُعوُه َل يُِريُد ُكُّ َواِحٍد 

ْن َيُفوتَُه. )املوسوعة الفقهية: 
َ
ِمنُْهَما أ

4624 .)151/37

التشطري: تنصيف املهر 4641
َهَجه 

ْ
ل
َ
اُه: َعوََّدُه به وأ ترضيته: َضَّ

ْغراُه. )تاج العروس: 465/38(. 4217
َ
وأ

ْمُس: دنت للغروب  تََضيَُّف الشَّ
وقُربت. )لسان العرب(. 915

ل ُطلُوِع  وَّ
َ
َفْجِر أ

ْ
اتلَّْغلِيُس: َصاَلُة ال

وِْء. )املوسوعة  َفْجِر َقبْل انْتَِشاِر الضَّ
ْ
ال

الفقهية: 114-113/40(. 880

ْن يَِبيَع َشيْئًا َويَْستَثِْنَ 
َ
اثلُّنَْيا: ِهَ أ

ُمْستَثَْن َمْعلُوًما، 
ْ
إِْن َكَن ال

َبْعَضُه، فَ
ْشَجاٍر بِيَعْت، 

َ
َكَشَجَرٍة َمْعلُوَمٍة ِمْن أ

َيُْع. َوإِْن َكَن َمُْهوًل َكبَْعِض 
ْ

َصحَّ ابل
. )املوسوعة الفقهية:  ْشَجاِر، لَْم يَِصحَّ

َ
األ

6012 .)203/9

ُرزَّ يُْؤَكُ مثُل 
َ
اجلاورس: َحبٌّ يُْشِبُه األ

ْخِن. )تاج العروس: 495/15(. 5818 الُّ
 ،

َ
ْول

ُ
نَِة األ اِة ِف السَّ ُ الشَّ

َ
اجَلَذُع: َول

ُ انلَّاقَِة  ََقَرِة ِف اثلَّاثِلَِة، َوَولَ ُ ابلْ َوَولَ
َاِمَسِة. ) املوسوعة الفقهية: 133/15(. 

ْ
ِف ال

2390

ُب: ما ُيْلَُب ِمْن َخيٍْل وَغْيَِها 
َ
َل اجلْ

كإِلبِِل والَغنَِم والَمتَاِع لِلتَِّجاَرة. )تاج 
العروس: 167/2(. 6195

ْخُذ الرَُّجل ِمْن َمْهِر ابْنَِتِه 
َ
َِباُء: أ

ْ
احل

نِلَْفِسِه. ) املوسوعة الفقهية: 108/18(. 
4695

ّراُع. )تاج العروس: 216/5(.  احَلرَّاُث: الزَّ
3510

َْمل 
ُ

احلنتم: ِجَراٌر َمْدُهونٌَة َكنَْت حت
ُِّسَع ِفيَها  َمِدينَِة ُثمَّ ات

ْ
 ال

َ
َْمُر ِفيَها إِىل

ْ
ال

ََزِف: َحنْتٌَم. )املوسوعة 
ْ
فَِقيل ِلِنيَِة ال

الفقهية: 102/37(. 4396

ِخَداج: نَاقَِصة. ) تاج العروس: 506/5-
1154 .)507

ِو 
َ
ْدَغنْيِ أ َس َوالصُّ

ْ
أ َِمار: َما يَْسُتُ الرَّ

ْ
اخل

ُعنَُق. )املوسوعة الفقهية: 5/20(.  1053، 
ْ
ال

3832 ،2115 ،1054

اَدٌة صغية.  و َسجَّ
َ
ُْمَرَة: حصية أ اخلْ

)لسان العرب(.  525

ُمتََّخَذُة 
ْ
َابَِسُة ال

ْ
َقرَْعُة ال

ْ
باء: ال ادلُّ

وَِعًء ِلاِلنْتِبَاِذ ِفيِه. )املوسوعة الفقهية: 
4396 .)233/20

ْخُن: نبات عشب حبه صغي  ادلُّ
أملس كحب السمسم . )املعجم 

الوسيط:/276(. 5818

ةِ: قَِميُصها )تاج العروس: 20/ 
َ
ِدْرُع الَمْرأ

1053 .)538

وَْداُء الَِّت  ائَِرُة السَّ : الَّ َْغيِلّ ْرَهم ابلْ ادلِّ
َْغل. )املوسوعة  تَُكوُن ِف ِذَراِع ابلْ

الفقهية: 114/40(. 727

َماُن: فساُد اثلَّمِر وعَفنُه قبَْل إِْدراِكِه  ادلُّ
. ) تاج العروس: 25/35(.  حت يَْسودَّ

5962

َجرُة العظيمُة ذاُت  ادلوحة: الشَّ
ة. )تاج العروس: 365/6(.  الُفُروِع الُممتدَّ

3330

ْمىَن: َذوِي العلل الُمزِمنة. 3510 الزَّ
ْن َل َولََء 

َ
َعبُْد ُيْعتَُق ىلَعَ أ

ْ
ائَِبُة: ال السَّ

لُِمْعِتِقِه َعلَيِْه. )املوسوعة الفقهية: 
8696 .)108/24

و ماشيٍة ترسُل 
َ
ائَِمة: كُّ إبل أ السَّ

ْع ول ُتْعلَف. 36 للرَّ
اِة  ُ الشَّ َخال: َولَ ُة: وجعها السِّ

َ
ْخل السَّ

ِن، َذَكراً 
ْ
َمَعِز والّضأ

ْ
ما كَن، ِمَن ال

ْنَث. )تاج العروس: 192/29(. 
ُ
كَن أو أ

2390

ي يَُصبُّ ف 
َّ

واُء اذل السعوط: الَّ
نِْف. )تاج العروس: 348/19(. 4814

َ
األ

 ُ
َ

ِعِي لَيَْس ل ُت: َضٌْب ِمَن الشَّ
ْ
ل السُّ

قِرْشٌ يُْشِبُه احِلنَْطَة يكون بالغور 
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IN THE NAME OF GOD, THE ALL-MERCIFUL, THE MERCY-GIVING

Praise be to God with all His due praise, and prayers of peace and blessings on His 
Prophet, Muhammad œ, his family and Companions.

I commence with God’s help:
I read this with the jurist Abû Al-Walîd Mu^ammad bin Rushd æ in the 

year five-hundred eighty one [of the Hijrah (581 H/1185-86 CE)]
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Øin the name of god, the all-merciful, the mercy-giving

Bidâyat Al-Mujtahid wa Kifâyat Al-Muqta|id

IBN RUSHD’S PREFACEÆ

Now, to proceed:
3-6 My aim in this book is to record for myself, as a reminder, a number 

of juridical Sharia issues: those agreed upon, and others disputed—along with 
their Sharia proofs (adillatuhâ); and also, to point out subtle differences that 
run through such rulings, identifying their Sharia sources (u|ûl) and ØrelevantÆ 
criteria (qawâ¢id), so as to enable the jurist to derive ØunprecedentedÆ rulings,1 
in cases about which the Sharia Law is silent. Such are generally: the juridical 
issues that have been expressed (man~ûq) in Sharia, or ones closely related to 
what has been expressed; and they are issues about which there is juridical 
agreement, or about which disagreement has been widely known among 
Muslim jurists, since the period of the ØProphet’sÆ Companions § until the 
era when taqlîd prevailed Øthat is, following unverified juridical opinionsÆ. 

7-11 Before this, however, let us direct attention to: (i) the varied ways2 
by which Sharia rules are derived, (ii) the varied classifications of the 
Sharia rules themselves,3 and (iii) the varied causes4 that eventuate juridical 
disagreement. We shall state all of this, as briefly as possible.

12-14 Now, there are three ways by which Sharia rules are established 
in relation to the Prophet œ; namely, Øthrough hisÆ statement, or act, or 
approval. Yet, with respect to cases about which the Lawgiver is silent, the 
majority of jurists maintain that qiyas (juridical analogy), is the method by 
which to discern them.

15 The <ahirite jurists, however, state that qiyas is not valid in Sharia, and 
that in a case about which the Lawgiver is silent, a Sharia ruling does not exist. 

16 Rational proof, however, attests to the validity of qiyas; for the course 
of human events is limitless—yet the Sharia Texts, and Prophetic acts or 




